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LOGO AS PREMIAÇÕES DO PISC 

Das 197 sugestões recebodas pelo programa PISC. 25 jã foram analosadas pela 
Comossão de Valoração · composta por Héloo José Pozzato (coordenador). Lu oz Roberto 
Dantas Bruel. Mário Roberto Bertono. Edgar Fávaro e José Edvaldo Ferreira de Freitas · 
que agora está verofocando as sugestões no que dil respeito à aplicabilidade pelas áreas 
que fozeram a análose prelomonar 

A premoação acontecerá depoos o a omplantaçáo aos pr 01etos e feotas as análises 
dos resultados prátocos. 

Alguns processos encontram-se em fase avançada ae omplanração. c. que leva a 
prever para muno breve as poomeoras premoações. Enquanto osso. voei! que aonda não 
encaminhou a sua suges tão. pode aproven ar para colocar a odéia no papel. Depois. en
camonhe a partocopação. aguarde um pouco e. quem sabe. pode levao um bom p remool 
Não custa nada o 

PROGkAMA INTERNO DE SUGE5TOES - PISC 

Freguesias 
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NA USINA DE SEGREDO 
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ENERGIA: 
TARIFAS APENAS 

SEGUEM INFLAÇÃO, 
ESTE ANO 

As tarifas de energia e ltlt rica não vão sofre r novos 
aumentos reais a té o final do ano. devendo apenas ser 

corrigidas para rec:ompor o que for perdido com a 
inflação. A informação é do presidente da Empresa 

Francisco Gomide. que assegura dispor a Capei de todos 
recursos necess6rios para dar prosseguimento ã 

programação de obras definidas para este ano. Com o 
últ imo reajuste concedido - de 45 "4 no dia 13 de junho · 
a remuneração das concessionArias de energia subiu de 4 
para 6%. ficando ainda abaixo do Indica mlnimo de 10% 

fixado pela legislação em vigor. 
Gomide explicou que eaU em andamento um Plano de 

Recuperação Setorial proposto pela Elet robr6s e 
concession6ri .. que se destina a elevar os lndices 

gradativamente, até chegar ao mlnimo legal : em 87, 6%; 
em 88. aumento real de 18%; em 89. 17% e em 1990, 

3, 9%. 

A COPEL E O PLANO BRESSER 

""Em principio"" nada se modific:.ar6 em t ermos de 
planejamento, previsão de recursos e programaçio de 

investimentos. porque ""teoric:.amente"" também as 
despesas da Copel es•io congeladas . A programação 

financeira para a construção da hidre"tric:.a de Segredo 
também nio 6 afetada com o Plano Bresser - todoa os 

recursos estio assegurados. Prova disso 6 que o Banco 
lnterameric:.ano de Desenvolvimento daver6 firmar 

proximamente o contrato para financiamento de uma 
parcela dos recuraoa necess6rios 6 obra. o que 

corresponde a uma fatia de 16% do custo total estimado 
em 832 milhões de dólares. Esses 129,2 milhões de 

d61ares (16%)do 810 juntam-H aos 226, 3 milhões j6 
contratados junto a Eletrobr6s, ãs parcelas do Governo 

do Estado - 176.2 milhões - e da própria Capei - 103 
milhões de dólares. Para fechar a programação serão 

formalizados os repaasas - j6 aprovados - da Finame (96.5 
milhões) e do FND/BNDS (101,3 milhões de dólares). 
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_ POLÔNIA 
OFERECE TECNOLOGIA 

A Co()<]l e o governo da Polóma v.§o e~tvdar as 
possibilidades de estabelecimento de um lnterc<lmbio tecnológico na • 
área do carvão para o pleno aproveitamenlõ - no futuro - das reservas 
paranaenses do mineral. concentradas princ1pai11?C'nte na regi;io de 
Sapopema, no norte do Estado. Este /01 o pr~r~c1p'at rt:suttarlo d<l visita, 
ontem, do embmxador da Polàma no Brasil. StamslaiV Pawlls.b.!WS!.I 
ao pres1dr!nle da Copel, Francisco Gomde. 

O encontro fOI consequência do mteresse pela Cop .. r ,•n1 
estuaar tccnolag1as para aprovei/amemo do c,1rvão mmeral. tanJo que 
em 61 dOIS técmcos da Empresa est1veramna Po16ma v1S1tando e 
conhecendo rnmas. processos extrauvos e umdades de gaself1cação. 
Os poloneses detem unk1 das ma1.< a •,ançadas tecnologiaS de 
aproveitan •F.nto do energétiCO em IOdo o mundo. Gomide esclareceu 
que o carvllo paranaense não tem a mesma qualidade nem exrste na 
mesma quantidade ~m que é encontrado na Polóma. mas llt&stno 
assim des lacotl ao embaixador a d1spos1ção do governo estadval e da 
própria Copa! em diversilicar suas fontes de aprovt;:~tamemo 
energético, atualrnente concentradas na hldroele/flcloaae: "O Paraná 
vai se esforçar para não depender demasiadamente da agua, e .1 

Copel para não ser apenas uma empresa elétnca mas energeiiCd, 
dedicando-se ao aproveitamento de outras fomes". 

EXIGÊNCIA DO FlfTURO 

O emba1xador poloniis teve oportumdade. na reumlio. dr> 
conhecer os planos da Copel na areado carvão e vai recomendar ao 
cónsul comercial do seu psfs, Michat Towinski, que está baseado em 
Porto Alegre e é um espectaltsta em carvão mmeral, que entre em 
conta to com os técnicos da Copel para auxiliar no que for necessáno. 
Já o presidente da Copel faz ver ao embaixador que a Empresa tem o 
mAximo interesse nessa troca de experlencias que pode vir a ser 
implementada futuramente, pois o carvão paranaense, "por ser pouco, 
deve ser cwdadosarnente utilizado'', 

Sobre o aprove1tamento enargt§tico do mneral, Gom1de 
afirmou ao diplomata que "a indústria do futuro no Paraná vai exigir a 
oferta de um tipo de energia que não a elétrlca, como é o caso hoje 
das indústrias cerâmicas, cuja tecnologia mais avançada de produção 
pede o gás como energtltico ma1s apropriado". Em seguida,. ex pós ao 
visitante as recentes conquistas da Copo/ no sentido de estender seus 
serviços a uma parcela cada vez maior da população. O destaque foi 
o Clic Rural, programa que possibilitou ao Paraná eletrificar 120 rrrl 
propriedades "em mil da1as de trabalho", e que Impressionou 
vivamente o embaixador Pawliszewski, que comentou: "São poucos 
os pafses no mundo que podem apresentar um sucesso semelhante". 

GOMIDE ALERTA 
PARA A ESCASSEZ DE ENERGIA 

O urasileiro deve ir se 
hí:. lmuc.•ndo, desde 1â, ~~ 

·t.;(J I•(Jf111Ldr CltOr g l ill!IÓlfiCa, 

f:V'IhllltiU rlt:Spt:r t.IÍCIUS t!' 

IJilitLitut•<IO l •rar u rrd1.<imtJ 
lt"l lCitrncn tc, ct,. t:r.ery•a ÇJdSii.l. O 
L'"'"), .. lf ,,, (. rJn ~ ,tts•cl~nlc oa 
r vJ_.!CI, frdO\.I~CCt GomiCt:, qu~ 
,,rt: •J(' urn quaoro de grande 
t..'SCüSS<U d e ~ICII U;H.1dd (: fiO IJUÍS 

" pelo menos até o I mal ao 
'iPC..ulo" Pê.tra e le, IJOlüfiCic'll 

fJtlftl ÇJcrdr d enur qn1 em 

qt.HifiUClé!O~ :,ul lc;lelll t: ~an• 

tu<los ex1st~: "O qu~ n~o hã é 
L"' IJiiCtOade de •nvestunenro do 
st:lOr eléuico para quadruplicttr 
u s.>otenc'a tnsta lada atuet l até o 
.• nCJ ~ .LúO, a asso ~c: o rnc:rcado 
...-••5urn.aor cresctr a taxas 

" ooestéf!., por V'O il<s oe So/:) ao 
JnO. que fo1 a médio verifiOiH.Io 
t1urc.•nte os anos do r~:::cessiio 

entre 81 c S5", af~rmou . 
As colocaçõe5 do 

presidente da Copel foram 
lei tas durante o pmn~l "A 
~ngenharia civil e .a realidade 
paranaense no setor ae 
energ•a", do 2~ Encontro 
Paranaense de Engenheoros 
Civis. Do painel sobre energia 
pa rticiparam também o d~reror 
de engenharia e construção da 
Elerrosul. Marcos Antonio 
Schwab, o engenheiro de 
pesquisa de gerência de 
desenvolvimento técnico da 
Sanepar, Celso Savelli Gomes, 
e o engenheiro Kamal Foud 
Kamel, chefe de wo1ero da 
hidrelétrica de Segrnoo; a a 
empresa MDK Engenharia. 

DESAFIO A COPEL 

Durante a sua exposição, 
Francisco Gomide s~ lienrou a 
importância da participacão do 
engenhei ro civil paranaense no 
desenvolvimento dos 
empreendimentos 
hidroenergéticos. Em termos 
de mercado par a os 
profissionais, acenou com a 
programação de 

apoveiramentos futuros a cargo 
da Copel, que começando por 
Segredo- tá em construção
aorangerã ainda oulfas 19 
usinas - de grande e médio 
portes - a serem executadas até 
a ano 2001. "No entamo • 
salientou - tudo o que filarmos 
na áreo de ger&cào ainda ser~ 
pouco para satisfazer 
planamente os necessidades de 
mercado, pois as proJeções 
para o Paraná, especificamente, 
•ndicam a necessidade de 
sextuplicar,-a!é aquela data, 
toda a capacidade de geração 
existente agora" Julyanao t~l 
tarefa " uma rn•ssão 
1mpossivel". Gomtae expôs sud 
" total certeza" de que por um 
bom tempo "não só o ?aram\ 
mas todo o Brasil viverli dentro 
de um panorama de escasse< 
de energia". 

Mas da prog ramação de 
novas usinas que a Copel terá 
pela frente, Gomide classifica 
de grandes desafio~ a enfrentar 
duas particularidades: 
"Primeiro, a nossa previsão de 

inaugurar a futura usina de 
Salto CaXIas. no rio lguaçu, 
apenas três anos após a 
conclusão de Segredo, o que 
s•gnifica tocar. 
simultaneamt:me e durante 
quase três anos, du&s 

hidrelétricas de grande porre. 
Segundo é que lâ por 1!J!JU a 
Copel deverá estar constrUindo. 
além de Segredo e Caxias, m~•s 

ou tras dez usinas de médio 
porte em rios menores. como (J 

I vai, Piquor1 e Jordão". 
Arrematando, frisou aos 

engenheiros presenres que ü !:t 

perspecuvas futurds no sewr 
oe energi tJ ''não s~o nada 
agradúvc1s do ponto uc V I$ to 
do consunt1dor, t1uc E:rn suu 

próprio b~n~ffç,o ter~ de ser 
pa rcimonioso nu gasto ue 
elerricidade: m~s sul>" f,IILu do 
engenheoro C1v1l o futu1o 
poderá sur melhor. ~ots scrn 
dúvida esta rão sendo 
executadas várias ooras. 
gerando serv•ço, pesq01sa e 
desenvolvtmento" 
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DEP.OIMENTO 
CURSO NO EXTERIOR Nelson Buhr Tonlatti 

H 
á mais de oito anos trabalhando com complexos 
hidrelétricos, como Foz do Areia e, presentemente, 
Segredo, tive a oportunidade de realizar treinamen-

to no exterior, na área de geotecnia e instrumentação de bar
ragens, dentro da programação referente ao BIRD III. 

O estágio foi desenvolvido durante o perlodo ju
nho/86 a janeiro/87, na Colorado State Un1vers1ty, nos Estados 
Unidos da América. 

Como seu próprio nome indica, a universidade está 
situada no Estado do Colorado, na cidade de Fort Collins, na 
chamada área montanhosa dos Estados Unidos, devido à pre
sença das Montanhas Rochosas que cortam o pais e prosse
guem seu mergulho em direção ao Canadá. O Colorado é um 
Estado relativamente rico, com petróleo e carvão, sendo con
siderado pelos próprios norte-americanos como um dos mais 
belos Estados de sua Federação. A capital é Denver, cujas ca
racterlsticas, em termos de população e simpatia, lembram 
muito a nossa CuritibaAiàm de Denver, o Colorado abriga 
ainda a famosa • estação de es- .. 
qui sobre a neve de Aspen, a 
academ1a militar de Colorado 
Springs, o parque nacional 
Rocky Mountains e as águas 
quentes de Glenwood Springs. 
Também é o Estado natal do 
senador democrata Gary Hart, 
recentemente envolvido em es
cândalo na corrida pela Casa 
Branca. 

' J 
Fort Collins é uma cidade universitária, localizada a 

cerca de 100 km de Denver, na direção norte. Possui aproxi
madamente 80.000 habitantes, sendo a sazonalidade de mo
vimentos determinada pelo própria universidade. O clima é 
quente e seco no verão, evoluindo para bastante frio, com mui
ta neve, no inverno, havendo a nltida demarcação de todas as 
estações. 

A universidade, posicionada no coração da cidade, 
é bastante espalhada e bem estruturada. Aloja cursos de gra
duação, pós-graduação, a nlvel de mestrado e doutorado, além 
de programas especials. O campus está em permanente de
senvolvimento, havendo até mesmo nftido contraste entre an
tigos e modernos ediffcios e instalações. Há atendimento mé
dico-odontológico e centro de saúde disponlveis no próprio 
campus e com horário de atendimento bastante flexlvel, inclu
sive atendimento emergencial. A universidade mantém, tam
bém, um bom conjunto de unidades habitacionais utilizado 
pela comunidade discente, bem como centro poli-esportivo. 
Finalmente, a escola abriga uma bem organizada biblioteca, 
um grande centro estudantil e uma considerável área verde. 

O treinamento foi desenvolvido na área de Enge
nharia Hidrelétrica, principalmente no âmbito da instrumenta
ção de barragens e geotecnia. A coordenação local esteve a 
cargo da Escola Internacional de Recursos Hldricos e Progra
mas Associados, com grande envolvimento do Departamento 
de Engenharia Civil afeto à Faculade de Engenharia daquela 
universidade. Dois orientadores foram mobilizados, ambos li
gados a obras hidrelétricas. 

De acordo com a programação previamente esta
belecida entre a Copel e a Colorado State University, o trei
namento foi orientado para três atividades principais: 

I. Cursos Universitários, tendo s1do acompanhados 
os cursos de Soil Mechanics, Hydraulics of Ctosed Conduits e 
Hydropower Electric System. 

2. Estudos Independentes, sob assistência direta 
dos orientadores, referentes à análise de elementos finitos 
aplicada a barragens de enrocamento com face de concreto. 

3. Viagens T écn1cas, tendo s1do selecionados os 
seguintes loca1s: 

Big Thompson Project, no Colorado, um 
conJunto de estações de bombeamento e de umdades hidrelé
tncas, CUJa pnnc1pal finalidade é a de garantir o suprimento de 
água para a reg1ão nordeste do Estado. 

Ridgeway Darn, no Estado do Colorado, 
uma barragem de terra com cerca de 100 metros de altura, em 
fase f1nal de construção e cu1a pnnc1pal caracterlst ica é o fato 
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de ser uma estrutra bastante instrumentada, em função de 
problemas locais de estabilidade. 

Slope lndicator Company, na cidade de Sea
tle, no Estado de Washington, uma companhia ligada à ins
trumentação de barragens e de outras obras de vulto, mun
dialmente conhecida pela s igla SINCO. 

Columbia Basin Project, no Estado de Wa
shington um dos maiores complexos hidrelétricos do mundo e 
do qual é parte integrante a barragem de Grand Coulee, em 
concreto gravidade, com quase 170 metros de altura máxima e 
com a finalidade .de controle de vazões, regularização do rio, 
navegação e irrigação, além de geração de energia. 

Treinamentos no exterior oferecem, além do Inegá
vel aprimoramento técnico-cientffico, uma valiosa experiência 
de vida As lratativas, a convivência, a solução de eventuais 
problemas e, enfim, a própria vida torna-se, no mfnlmo, dife
rente, em função da limitação imposta pelo idioma e da inexis
tência de algumas das chamadas conveniências domésticas, 
ambas com conseqüências minoradas pela objetividade de 
hábitos e costumes. 

A necessidade de se possuir um resultado satisfa
tório no Indistintamente respei tado • Test of English as a Fo
reign Language" o popular TOEFL, parece ser vital para os 
cursos e treinamentos de média ou longa duração realizados 
em universidades. Em meu caso particular, ainda que não exi
gido, tornou-se mandatória a fim de garantir um desenvolvi
mento adequado para o treinamento, a prestação do citado 
teste, o que foi feito lá mesmo, na própria universidade. Outros 
teste de inglês de menor envergadura, embora aceitos para 
determinados programas, são restritivos e limitam o livre trân
sito e a necessário comunicação com a própria instituição e 
com pessoas a ela ligadas. 

No que se refere à inexistência de algumas ditas 
conveniências domésticas, enquadram-se, para citar apenas 
algumas, as dificuldades determinadas pelo próprio ritmo de 
vida de um povo consciente, para quem o indispensável a ser 
dito é apenas o que é dito, já que tempo é dinheiro, bem como 
a geralmente monótona e atribulada rotina de nossos familia
res, quase sempre pouco acostumados à distância de pessoas 
queridas e às árduas tarefas do novo improvisado lar, já que, 
via de regra, para tais serviços o tempo é imperativo da ne
cessidade. 

Os hábitos e costumes, por outro lado, lastreados 
pela disponlvel avançada tecnologia e pela praticidade e ra
cionalidade dominantes, são facilmente assimiláveis, ainda 
que os mais exigentes gastrónomos dificilmente se adaptem 
aos talvez multo nutritivos e talvez também pouco degustáveis 
padrões alimentares. 

A ajuda amiga e espontânea, invariavelmente en
viada por pessoas mais adaptadas, notoriamente veteranos 
conterrâneos, é bem-vinda e necessária, na medida em que 
propicia mais rápidas e eficazes soluções às dúvidas dos pri
meiros dias. Na esteira do reconhecimento e na constatação 
de que os individuas realmente se ajudam mutuamente sob 
certas condições, com o passar dos dias nota-se que o auxilio 
desinteressado é transmitido em cadela dos mais experientes 

J 

aos não tão experientes, deS
tes aos pouco experientes e 
dai aos recém-chegados, nu
ma relação de confiança pou
co perceptlvel em solo pátrio. 
O fato é que amizades são 
consolidadas, independente
mente de cor, religião ou 
quadrante, facilitando even
tuais contatos futuros, ainda 
que as fisionomias pareçam 
fa_çladas a permanecer tão 
somente na lembrança. 

De qualquer maneira 
todas as Incógnitas e aflições 
da chegada ao exterior dão 
lugar rapidamente à motiva
ção e à certeza para procurar 
e fazer o melhor passivei 
Afinal, representamos profis
sionais de uma empresa re
conhecidamente profissional 
e como profissionais deve
mos aluar, dentro de uma so
ciedade competitiva, compe
tente e também profissional. 

Como conclusão, acredi
to que o treinamento que rea
lizei no exterior foi absoluta
mente válido, tendo sido 
atendidas as minhas expecta
tivas, entendo que canais de 
comunicação são abertos, a 
especialização é ampliada, o 
desenvolvimento técnico-cien
tifico é garantido e a geração 
de confiabilidade, economici
dade e representatividade é 
beneficiada, caso treinamen
tos similares permaneçam 
viáveis. 

Assim, quero finalmen
te agradecer 'a nossa Empre
sa, Instituição e pessoas, pela 
oportunidade singular que me 
ofereceu, ao mesmo tempo 
que manifesto a convicção de 
que também outras pessoas 
mereçam chances semelhan
tes. 



DESIGNAÇÕES 

HUGO DE ALBUQUERQUE 
BARRETO Para Assistente 
da DAD. 

LUIZ C ARLOS BOEHM para 
Assis tente do D PT P, em 
24.06.87. 

JOSE ROBERTO RIBAS pa
ra Assos tente do Departam en
to de Mercado. 

COM A CRIAÇÃO DA DtRE
TORIA ADMINISTRATIVA, 
AS SUPERINTENDENCIAS 
DA ANTIG A DAF FICARAM 
ASSIM DISTRIBUIDAS: 
NA DAD: SAD, S N , SRH, 
SSP o COM. 
NA DEF: SCC, SPF c SSU. 

DESTAOU~ 

CASA NOVA 

Desde 1unho, o Plantão de Brasilãndia ISRM-ED/vMU) está 
em novas e funcionais instalações edificadas pela Empresa e ade
quadas às atrobuoçôes daquela unodade de atendomemo. Ao lado, 
fot consttuid,l a rpsidênc•a 171 m21 do p lanton1sta Antoneo Outra da 
Costa Brastljndla tem 750 consumtdores de cnergta mas Antonto 
atende tamb~m os perto de 200 usuâroos da localidade de E rcolán· 
doa 

ARTESANATO 
No pe rfodo de 10 o 20 

de agosto est~rão expos tm 
no hull dr e ntroda t..iu 
edirfcio Sede da Empr.,.u 
os trahalho~ de artestt 
na to fe itos pelos a lmm' 
du escola H ir a n Rolim 
Lamas (liCriina Parigot d t 

Souu). 
Vocf (Wde a preciar 

pinrura~ ~m tela r tl"Cido. 
desenhos. esculturas, en
talhes, ohjeto~ d tcnra ti 
\ OS . entre outro.-., de 
muit.a cria ti vldad~. 

Parlicipc. presliJ!It ! 
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Alvlis. l88p. 
SILVA JR, Rooono Gre<JÓ'H> da 

GestfiO tocootógrca na cmpcusa 
ostatnl. 

._ oo 5eMQo PUblico, 114(51: •a· 
50, ,anlfcv 87 

r ABELAS do comoos•çOcs de oroços I 
oara orçamentos. 8 ed. 1986. 
8920 

lAVARES o.. A c:or- do,...._. 
çAo por ~- oqA7 

IEC 255·20. Elew>cal relays. Protecdon 
(p<ocecuvet syslem. 1984. 57p. 

IEC 605.6. Eou•pment rellablhty tesnng: 
tosl$ tor vaiiCJ•ty of a constAnt 
lalluro rale assumpbon. 1985. 
ISp. 

IEC 724. Guida 10 lho shor1 ·circull tem· 
perature Umits or oloctrk: cables 
wtth a ratea voh.ago not excee· 
d•ng 0.611.0 kv. 1984. 25p. 

EC 8 t 5. Gulde lor liMO seledJOn ol .,. 
sulaaors tn re.spect ol polh.lled 
c:ondotJOns. t9116. 39p. 

NBA 6524. FtoS e cabos de eoote com 
ou sem cobertura protetora para 
msL11aç6es aót'oas. 1965. 1 Op. 

NBA 6720. Cat.as de dorivnçoes para 
uso om lnstalnçOes olétricas 
p<odlols. 1985. Sp. 

NBA 8605. Cálcuto do grandeza e •n· 
Soonaç6os tck:meas edtcionars 
corwer50fes estábcos monof;is,. 
c:os de potênoa para traçAo elé· 
InCa. 1984. 75p. 

NBA 9112. ConeiSOC' a semw:::onduiOfes. 
1985. 130p. 

NBA 9581, Turomas htdu1uhcas. bom· 
ba.s de acumulação o trubtnas· 
bombas. VenhcnçAo do erosáo 
P<l< ca"'"'çao. 1900. 16p. 

NBA 9656. PApel o papetao lsolan4e 
1 olótrlco delonnlnaç3o da un•da· 
do pot secagem em estula 
1986. Sp. 

Projeto 3 03.34.1.9·001 lámpadas de 
scldKO de alll> p<essolo. 1984. 

DVBl- Rua t3de Mao. o16 · Cuntiba • 
Paran.i - telelone 222·2782 • 
rama•s 131 e 132. 

Consulte a a.btlcueca para suas neces
Sidades de rn~o; 
omprósttmo dos publtCaÇOes re

taoonodRs ncrmo ou outras, 
circulação de rcvtstas, 
consulta lOCAl, por telefone ou 

rctox, 
execução de OO$Qt.nsas. 

------ ------ I TRAJST~E~~ R. 1987 166p. 

acesso. v1a termmal. ao banco I 
!:H! dadoS 8COn6rniCos e de 
rec.uoet'<Y~ dt! tnlom\aÇões 

b•b''OCJ'á'.cas 

o 
ACIDENTE 

E O 
EMPREGADO 

Esta é SARAH, filha de Aosimar e E valdo Formagoo, do 
DPRC de Marmgâ. enfeotando nosso tornai. Sarah nasceu em 13 
de taneoro d~ 1987 
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t • uoo-.. • • ••••u 

ttotO• Wt A ltUIO .,.., ... 
•••• •uo~ a•..oo t , 
OU 1 411WUA t eta 
•I ( A O 11.11••1 
c:o•ttt tO •.SIMI • 
J"t l U O ... f A NAOO 

COPEL INFORMAÇOES- A~:O XVII I - N'1 t3 t - JULHO /67 



EM SEGREDO, 
OBRAS SEGUEM 
CRONOGRAMA 

Prosseguem as oUros da 
hidrelétnca Segredo, um dos 
ma1ores empreendimentos do 
Plano de Ação do Governo 
Álvaro Oras e Que está sendo 
construída pela Capei no no 
lguaçt•, com mi cio de nnraçiw 
prev1sto para 1991. 
Desenvolvem ~se no momento 
os trabalhos de escavação para 
a construção dos túnets de 
desvio, q ue deverão estar 
prontos até sotembro do ano 
que vem de forma a permiLir o 
infc10 da ohra pnnc1pal, com a 
construçâo da usma 
propnamente dna· barragem. 
casa ó<e força, ven edouro e 
demais estruturas 

Os trabalhos no em baque 
de montante para os cana•s 
estão praticamente concluídos 
no que se refer e âs escavações 
comuns, rest ando mov•mentar 
20% dos 710 m il metros 
cúb1~os de terra prevtstos, e as 
escavações em rocha -
igualmente seguindo o 
cronograma traçado - Já 
etingcm um vol ume de 180 moi 
metros cúbicos. Estão sendo 
Iniciadas agora as escavações 
no emboque de jusante. A ser 
mantido o ri1mo atual, a Capei 
prevê para setembro o inicto 
tfetivo da construção dos trés 
túneis pelos quais será 
desv•ado o lguaçu: o menor 
torá 600 mellos e o ma1or 780 
metros de extensão. com 
díàmetro comum de 13,5 
metros. 

OUTROS TRABALHOS 

Pdrdleldmenle às obras 
desenvolvrdas pelas 
tmprcl!erras para a construção 
dos tUneis de desvio na 
(1largem esquerda do lguaçu, a 
Copeltâ está procedendo à 
escavação~ hmpcza na área da 
margem drrerta onde se suuarâ 
1 barragem de cn rocarnento 

l compactado, a ser erguida na 

segunda etapa do pro1eto Com 
•sso, logo serão •ntCH1dos os 
trabalhos para o alteamento rio 
mac•ço, q ue terá 705 melros de 
compnmemo na cnsra e ahum 
mâxtma de 145 metros. 

As otnas de 
mfrn·estru tu ra na iHtH:J de 
construção estão concluídas 
Fazem pane desse con1unto 
todo o acampamento e seu 
s•stema vtârio, integralmente 
pavtmentado. Dentro do 
acampame•, to. ostao orr'l plenH 
aflv•dada as escolas (materr'lal, 
pnmcero c segundo 9' aus). 
canchas esporuvas, gmâsto de 
esportes. centro de 
comuntcação, estaçao tJe 

trawmcnto e rede d~ 
distrihu1ção de água.rede ele 
esgoto,cen tro comerc1al. 
hospital, gabmetes para 
atendimento médico e 
odonto lógico em rcg1me 
ambulatonal. clu be. t!)rCJil, 

re feitório. escritónos e dema1s 
bcnfeitorias. No acampamento, 
também, estão prontas 947 
casas para utilização durante a 
fase de operação da usrna, 

A OBRA 

Segredo locahza·se no 
rro l guaçu, do1s qurlõmetros a 
montante da foz do r io Jo1 dão, 
na dlv1sa dos m uniclpios de 

Mangueirinho c Pinhão. Seu 
prOJeto prevê um o potência 
instalada da ordem de 1.260 
Megawatls, distribuída em 
quatro grupos geradores de 
3 15 Megawaus cada u m. 
Sozin ha. Segredo vai 
representar, q uando conclu lda, 
um acréscimo de 60% no .. 
potencial de ge• açiio própria da 
Copel, assumuldo com isso 
papel de vital rmportãnc:ia para 
consolidação da Em presa como 
concessi onán a vt::r trca tmentc 

l
rntegrada, gerando, 
transmitindo P d•strii.Juindo 
energ1a elétroca. Essa 
consolidação, allâs. é uma das 
metas rr xaclas no Plano de 
Ação do aluai governo na área 
energética. 

O custo total da usina 
Segredo é de 832 milhões de 
dólares - um dos m ais baixos 
dn pais entre as obras previstas 
ou ern execução, e o esquema 
do suporte frnanceiro do 
empreendimento encontra-se 
defon1do: a Eletrobras 
parcrctpará com 27% dos 
recursos necessflrios, o BI D 
com 166/01, a Fmarne co m 1 1%, o 
FND/B NDES com 12%, o 
Gove1no do Estado com 21% e 
a Capei com 12%. Segredo ter á 
um reservatóno de 84 
quilóme1ro~ q uadrados e 
vertedouro capaz de ltberar 
vazões de até 15.800 metros 
cúlHcos de água po• segundo 
A ~hmentação de cada uma das 
quatros turbrnas. que girarão él 

um(t velocidade c1e 128,6 
ro taçóes por m muto, será fel tn 
por condutos forçados de 7,5 
rnetros de diâmetro e 
compn mento m éd 1o de 168 
met ros. com queda liquida de 
11 4 metros. Apenas na obra 
ptincipa l, deverão ser 
escavados 2.2 m1lhões de 
metros cúbicos de te.ra, 7,6 
m1lhoes de metros cúb1cos de 
rocha e mais 370 mil metros 
c,·,brcos de escavação em 
túneis. 

NOVIDADES 

NA DIVISÃO DE VIAGENS 
·· o~~· r r-. .. ~ 

. . 
tl 

I 
JIJ 

Jj tJt 
Oesde o fina l de junho estâ funcionando na DVSV (OIVISáO de 

Serv1ços de Viagens) um novo sis lema de aquisição de passagens 
para empregados da Empresa a serviço em outras cidades. Esse 
sistema surg1u da licitação feita pela Capei junto às empresas de lu· 
nsmo, que classificou duas agências para realizarem os serviços de 
aqu1siçào e omissão dos btlheles de viagem. 

Na llcllação fOI solicitado que as agências dessem prioridade a 
dois rtens: mstalar um posto de serviço na Copel e ter um term1nal de 
reserva à dlspos1ção da Empresa. Bradesco TurismO' S.A e Aeromar 
T unsmo Lida venceram a I1C1tação . As agênctas têm junto à Divisão 
de Viagens um em1ssor de passagens e um mensageiro, que enlrega 
em mãos a passagem para o sohcitanle. 

O novo processo faz com que a D1vlsão de Vtagens possa se 
ded1car exclusivamente a convênoos e reservas de hotéis. Isso melho
ra o atendunento, resull a economia , presteza e agilização dos traba· 
lhos. 

A Divisão de Viagens solic 11a aos empregados utilizarem os 
serviços, pois tem convênios com hotéis de calegoria que oferecem 
descontos aos empregados encaminhados por essa div•sào. Além 
dtsso fac~ila o trabalho de emissão de custos, hâ matar segurança por 
parte do empregado e da Empresa quanto as cond1çôes de hospeda· 
gem, podendo o empregado escolher o holel de sua preferência, entre 
os cadastrados. 

Af está o recado. E a dica oportuna .. .! 

O MESTRE DALTRO 

IUrio Dllltro Lo-.. ct. 
Silva, engenheiro efetricista, 
formado pela Universidade Fe
deral do Paran6, trabalha na 
Copel desde agosto de 1973. 
A tualme nte é assistente da 
Superintendência Regional de 
Curitiba • SR C. Completou 
todos os créditos necess6rios à 
obtenção do grau de Mestre 
em Engenharia Elétrica ao de~ 

fender a tese " Conversão 
Consumo I Demanda • Uma 
M etodologia Alternat iva" no 
dia 14 de julho na Escola Poli
técnica da Universidade de 
São Paulo. 

O trabalho apresenta 

uma metodologia para deter
minar a demanda de um trans
formador de distribuição em 
função da energi.:t por ele for· 
necida. Os d iferent es tipos d e 
carga (residencial. comercial 
e industrial) têm um tratamen
to diferenciado, possibilitando 
resultados mais aderentes com 
a realidade. Esta metodologia 
pode ser utilizada pelo Siste· 
ma GEDIS (Gerência de Da
dos da Dist ribuição! da Copel 
e pefos demais s istemas com
putacionais de gerenciamento 
de redes de distribuição exis
tentes nas demais concessio
nárias do pafs. 
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Gilbeno Oel Vechlo 
Osmar Borgo 
Jaidson Rabelo de CaNalhO 
Jos4 Ca~los de Souza 
Valdiooia Maria C. Viclono 
Israel Ferrelfa Lopes 
Paulo Cesar Gomes 
Wognor Gaspparono 
Jomar Schmukor 
Emerson Miguel W. do Melo 
Tania Ines Scariotto 
Lulz Carlos PassinaiO 
AdUson Luiz de Cawo 
Jiosmar dos SaniDS CatValhO 
Vanderl<tl de Lima Ol."'lelra 
Anvaldo Rodngues 
Jos4 Roberto da S1lva 
Eme<100 Luiz Cofdeiro 
Luiz Carlos dos San10s Manins 
Lulz Carlos Ferraz 
Gabnel Lua Franceschl Jun"" 
Edua~do Alves 
Marcos Manins 
Lulz Fomando Nunes 
Gor1n.ldos Folador 
Joao Carlos de Resende 
Mareio Orelli 
r enuliano Macia I 
Edlnel de Sooza 
R>euLoznslti 
- Jos4 Neneve 
Paulo Ferre1ra da Cruz 
08/CI de Melo 
EtaJne Aoss1na 
Marcelo FenaiO 
José LulZ da Silva SobnnhO 
Wallor Naold Nakamura 
Rose li de Olive•ra O. Vietra 
Manoel Messias Macene 
Jonas O' are da Silva 
Calos Alberto Lazanhe 
Nllson Splgual 
Julla Sauko Kawamolo 
AdemirRambo 
Silvanl AniUnos da Cosia 
Wanderl<ty L do Amaral S.spo 
Antonio Carlos Manins 
Nlllon Mal dos SanloS · 
Paulo Roberto JuV>nskl Rocha 
Mauro Mesquita 
Cebo Pagamm 
Paulo Viniclos Cardoso Castro 
Edivaldo Erba Ouana 
Adl1 T oodoro da Silva 
Celso EH as 
Joao lnlc10 Amos 
Lonlr Bordígnon 
AniOnlo Capelett 
ÁNaro ViNCIUS Slud.zlnsk• 
Carlos de Oliveira 
Wüon Ferralfa Luz 
Osnoldo Kosel 
Ademll Luiz de Sá 
Edson dos An;os 
Jair do Melo 
Amo Nazár10 Schere1 
Annando Joso! R11Zdort de Melo 
Marcos Wecherhn Santos 
Isolas José Gomes 
Ricardo Galvao Fldells 
Erasmo Bed<er Junlor 
Márcia Maria G. B. Torres 
Pedro Colso Diednch 
Wanderlei Antonio da Luz 
Heriberto Hulse 
Vaktt Bnsm da S1tve•ra 
m...., Lopes de Ofive~ra 
Lua T deu Lourence1e 
Leonel do Almeida Alves 
Zeno Conslanzi 
Ak:lon P1nheiro Lma 
Osmar Ubira1ara da S•tva 
Rodollo Some r Zenl 
Valmlr Kuasne• de Manos 
E<luardo Alves do Bonllm 
Ronaldo de Oliveira Nasclmenlo 
Flávio P•uilho Manins 
Nelson Honuque Evors 
Anhenes Lecy Nlcololl Filho 
CléudlO Venanc.a Perotra 
Rosa Mana 8atJs!a 
Juarcz da S1tva 
~meu Marcos ce Frertas 
Carlos Aumann 
Sêr910 franco 
Marh Kote'o\( 
Vallor FranctSCO das Chagas 
Andró LUIZ Anlunes ue F-aua 
RonalO lzac Fernandes 
Vafmor Lutz Feltpm 
laodolr Fcrretra Gomos 
Elou Schlb1Chewsk1 
Anlonlo lucchl 
Paulo dos Sanlos 
Atllde n nsa Bernard• 
Paulo Lld•o W>arczac" 
Franctsco t \edeuos 
l.rbu"a,ara Kovas.<. Bel erra 
Jurand r P·res :» Praao 
Auro:'t'J ea :,~ ~e Uma 

EMPREGADOS ADMITIDOS EM JUNHO 
EielnaSUI AprendiZ 
Elelriosla Aprendiz 
Awullar de Escnklrio I 
Ele~icúila Aprendiz 
Auxilia~ de EscritóriO I 
Leiturisaa 
Lelwnsla 
Auxlllor de ESCI'~ório I 

!~;~~~~~e"f:7~~o I 
Auxiliar de Escril6rio I 
Ele~iciSia Aprendiz 
LeiiUfiSCa 
Ele•iasta Aptendlz 
Lellunsla 
EielnCISia Aprendiz 
AuXIliar do Escnl6no I 
Loh\rnsla 
Leiturista 
Elemsta Aptendiz 
Leh\rrisla 
Leh\rrisl8 
Ajudante do Elelricisl8 
Elo~k:lsla Aprendiz 
Aux11ior de Escrilórlo I 
Auxllior da Serviço 
Leh\rnsla 
Elelnasta Aprendiz 
Lertunsla 
Leitunsta 
Ele111C!Sta Aprenda 
Elo~ldsta AprendiZ 
Elelndsta Aprenda 
Au.,llar de Escrilório I 
Leh\rrista 
Técnloo Tralnee 
TécniCO Tnunee 
Auxiliar de Esait6rio I 
Lah\rrisla 
E le~lclsla Aprendiz 
Técnico Tralneo 
Ele~lclsla Aprendiz 
Auxiliar da Esai.Srio I 
ElalriciSia Aprendiz 
Ele~ICISia Aprendiz 
LeiiUnsla 
LeiiUnSia 
Eleblasta Aprendiz 
Elelneisla Aprandtz 
Elalricisla Aprendiz 
ElelnciSia Aprendiz 
Técnloo Tralnee 
Operador de SubeslaçAo IV 
Guarda de Segurança 
Operador de Subestaçao IV 
Operador de Subeslaç~o IV 
Aux. Socrotárla da Escola 
ElalriciSia Aprendiz 
Técnloo Tralnee 
Operodofjje Usina V 
Elelndola Aprendiz 
T écnloo Espaclalizado IV 
E"ll"flhetro Elelriasla VIl 
Guarda de Segurança 
MoiOrisla u 
Operador <lo Subesi&Çao rv 
Técnico Tralnee 
Guarda de Segurança 
Auxiliar de Serviço 
T écnloo T ralnee 
Técnico Tralnee 
Auxiliar de Escrilório I 
Operador de Subeslaçtlo IV 
Operador de Subeslaçao IV 
Operador de Usina V 
TécniCO Tralnee 
Eng. Eie~Onico VB 
Eng. Ele~CfliCO VI 
Técnloo Tnunee 
Gua~da de Segurança 
T é<:niOO Tra1nee 
Guarda de Segu1ança 
MoiOftSla 11 
Oporador de Us~na V 
T Óçnioo T ramee 
Aux. do Alm. de Escola 
Eng. Ou!mloo VIl 
Operndo1 Enllada Dados III 
Au~elltar de Serviço 
Moetlni<o de Velculos III 
Operador de Comoolador 11 
Oalllóg1alo 
MOIOnsta n 
MoloroSia ~ 
Motonsm 11 
Oabl<lq1alo 
Oa111ó<)1alo 
Aux•ha• de Escntóuo I 
AuJCtl•3r de Escntóno I 
AuK•har de ESCfliÓI'IO I 
Lcttuusta 
Alour.k>r oc Medidores 
MotOftsta 11 
Lc. tunsta 
Aux•t•itr de Escntó110 I 
Elcll•ctsta AOfendtl 
(IPiriOsta Acre'ldtz 
Lern.ms•a 
f:.ten. Ct r ttal On. o.str,b. 
Ao 1!1::Jr cec;,.l'\l'tCO 

SRMIEOUMU 
SRMIEOUMU 
SRLJEOAPA 
SRMIEOPVI 
SAMIEOUMU 
SRCIEOPGA 
SRC/AGCTA 
SRlJOPRC 
SRUDPRC 
SRUEOCPO 
SRV/OPRC 
SRMIEOUMU 
SRC/OPRC 
SRCIOPRO 
SRCIAGCTA 
SRlJOPRO 
SRlJOPRC 
SRC/AGCTA 
SRP/OPRC 
SRP/OPRO 
SRCIOPRC 
SRCIAGCTA 
SAC/OPRT 
SAP/OPAC 
SRV/OPAA 
SAV/OPRA 
SAV/OPRC 
SRlJOPRC 
SRUOPRC 
SRPIEOUVI 
SAVIEOFOZ 
SAV/OPRC 
SRV/OPRO 
SAMIOPRR 
SRM/OPRC 
SAUEOCPO 
SAMIOPRR 
SRMIOPRC 
SRMIEOPVI 
SAMIEOCMO 
SRMIOPRO 
SAMIEOCMO 
SAM/O PRA 
SAV/OPAC 
SRUOPAC 
SRCIAGCTA 
SRCIOPRC 
SRCIOPRC 
SRCIOPRC 
SAMIEOCMO 
SRV/OPRO 
STR/CTRP 
STR/CTRL 
STRICTRC 
STRICTRV 
STRICTRV 
STRICTRV 
STRICTRV 
SSEIOPOM 
STRICTAC 
STRICTRC 
LACIOPFO 
LACIOPEN 
STRICTRC 
SGRIOPMU 
STRICTRV 
STRIOPTA 
SGRIOPSM 
STRICTAC 
SSEIOPCM 
SGRIOPGT 
STRICTRV 
STR/CTRV 
STR/CTRV 
STRICTRV 
STRICTRV 
LAC/OPEO 
SSEIOPOM 
SGRIOPOU 
STRICTRL 
SGRIOPBM 
SOSIOPOS 
SGR/OPBM 
STR/CTRV 
SGR/OPOU 
SGRIOPBM 
LAC/OPFO 
SSP/OPPO 
SAO/OPOM 
SADIOPTP 
SSP/OPPO 
COINCNAM 
SA010PTP 
SAO/OPSA 
SAO/OPTP 
SAJ/OPRI 
SRH/OPOP 
SAD/OPSA 
SSP/OPPO 
SI'IV/OPRC 
SRV/OPAC 
SRV/EOPTP 
SRV/OPRA 
SAVIIJPRC 
SAV/EDPTO 
:)RV,EOFBL 
SRP/OPRO 
S'1C·~GCTA 
SRC :>PAC, 
c;R~ {)PRfl 

Holde< Cotreta dos SaniDS 
Ooresney Lopos do Ama1al 
Hor1enlo Serena Junlor 
Gllmar Luiz Andrade 
Maria da Luz Nogueira 
José Gualecy Fanfa Renner 
Guilherme Serrute 
Francisco P. da Silva Nl 
Ciau<lonlr Garbulo 

~Í~~~:~~~~-s de Armas 
Joao Anlonlo de F arla 
Paulo Rober1D a Tamaokl 
Clelem da Rosa Bandeira 
José H. da Cruz Silva 
Mabel Andruslev!CZ 
Carmen da Fonseca 
Lucianio Teixo ira Lopes 
Rodney Luiz Trevisan 
José l..oulonço de S. Neto 
Rodney Blendao 
Maroos Aurelio do Carmo 
CMos Auguslo Vaz Dias 
Agnaldo Mondes Bezerra 
Alahourt Novas Junlor 
Edson HaiSbech 

Lellurisla 
LeiiUrisla 
Auxiliar de Serviço 
ElelricislaAprendlz 
.Auxiliar de EsorMno I 
Elert:isla Aprendiz 
Elelricisla Aprendiz 
Elo~icisla Aprendiz 
Técnico Tralnee 
ElelriclsiS Aprendiz 
Técnloo Tralnoe 
Auxilia~ do Escrllório 1 
T écnloo Tralnee 
T écníco Tralnee 
Ele1riasla Aprendiz 
Prolessor RogeniO 
Médico III 
Médico III 
Oa61ógralo 
Engenheiro Civil VI 
Aux. de Topografia 11 
Prol. Suplemontarisla LP 
Técnico Tralnee 
Advogado I 
Auxiliar do Serviço 
Oatilógralo 

SRC/EOPGA 
SRCIAGCTA 
SRCIOPRA 
SRCIOPRO 
SRVIEOPTO 
SRVIEOFBL 
SRVIOPRO 
SRV/EOFOZ 
SRUEOAPA 
SRUEOAPA 
SRV/OPRO 
SRC/OPRC 
SRLJEOCPO 
SRV/EOPTO 
SRCIEOPGA 
SOGIOPHS 
SOG/OPHS 
SOGIOPHS 
SOGIOPAS 
SPEIOPHE 
SOT/OPEA 
SOG/OPHS 
SOT/OPLT 
UCSREM 
SSU/OOS 
CCH/CCH 

PREVISÕES M ETEOROLÓGICAS ATRAVÊS DO 

CORREIO ELETRÔNICO 

A Coordenadoria de Hi- ~ TRÓNICO - a rede de tenni-
drometeorologia • COH I (SOS) nais da Empresa. O serviço 

e o Centro de Suporte aos atende de maneira 6gil aos di-
Usuários • C ESU ISSP/DPSP) , versos órgãos que necessitam 

tornaram mais funcional o en- , diariamente dessas informa
via d e previsões meteorol6gi- ções, para a realização de seus 
cas e informações sobre va- trabalhos. 
zões das u sinas Parlgot de O Correio Eletrônico está 
Souza e Foz do Areia. Até ju- disponlvel na Rede de Termi-
nho elas e ra m trans mitidas via 
telex para 18 áreas da Empre
sa. Com o novo processo as 
previsões e inform&ções são 
enviadas pelo COIIIIE10 ELE-

nais. Informações mais deta
lhad as sobre sua utilização vo

cê pode obter ~o C ESU pelo 
telefone 224·0400 - Ramais 
228, 567 ou 500 

O SETOR 
ELÉTRICO 
O orçai11Lnto d~ inv~stim<ntos 

do .tetor e/lrn"t.:o poro t'Sll' antJ I 
• qtrivalellle a US$ 5,9 bilhõrs, 
montume que deverd, segundo o 
l'la11o 2010 da Eletrobr6s, r•fN· 
ffr·s~ anualm.ent~ ati 1990. Nos 
anos seguintes ser6 n~ct!ssdrio in
•·~sur um pouco mais, cerctJ dt! 
USS 7 bilhões pou os grandts 
~mpr~~ndi.mt!mos j6 ~starão con· 
clufdos. Aqtrtlu l'a/orts tqui••a
lttm a cuco de 2% do PIB, dt 
acordo com as profrções da "1101-
ding" do st/Or t!ltn'co. 

O Plano 20/0 da Elttru/Jr6s, 
llintltl tm fas~ tlc avaUação previ 
qut no Q/10 2()()() a copacitlatlt 
it&SUJkula do sttor tlltn"co dtver6 
str dt 99,4 milh&s dt quilowarrs, 
passando pora 15 7,2 milh~s tm 
2010. Hofr l dt 42,9 milhões dt 
quilo•voas, tlurributdo.s t111r l' 

tntrgio hidrell!ricu (38,5 milhr'JI<s) 
t tem~ellrricn (4,4 milhõts). 

Segundo o dirttor da Elttra
br6s Anromo Carias Ho/tt, os u
tudos da ~mpresu indicam lfUt! a 
ptlrtir do ano 2(}()(), serd nectssti
ria t i ampliação tia energia termi
('a trn balanço f'tlergltico, tem/o 
t m •·isto qut os r.curos hfdricos jd 
nõo serão tão Compt!titivos para o 
aJtndinlen10 do Sul, Sudtsrt t 
Nordtsre. Par isso, c> trabalho esr6 
m ·aliando qu ripo dt usinLJ rlnni
ca d bâse dt carvão, nucletu ou 
bagaço dt catrll se adequar6 ~ 
lilor à realidade brasikira. Da 
total a su gerado tm 1990, tlt 
99,4 milh&s dt quilowarrs, 89,8 
millróes virão de recursos hldricos 
t 9,6 milh&s dos rlnnicos. J6 tm 
20/0, a relação str6 dt I 39,1 
milh&s e 18,1 milh&s, respecn·
Wli7'W!n~. Em ambos os co.sos,a ai· 
ternari,.,·a nuc/Lar - em riDnO lc111o, 
agora ·foi considtrada. 

(da Gazda M~llfl). 

-as COPEL 

·~ 
FrancftiOO lull Stbu' Gomicl• 

Prt~nte 

RubeM GNtardt 
EC'OI'IOmleoo Fin.Mt:ltO 

Carlos Henrtque Ptnto RIDeho 
Aomlntsllftll't'CI 

Lul o~: f erMndo Cl.leato 
Of•lrlbulçto 

Slnfldu ~lerrnn Ne ldor1 
Enqenhnrl1 e Conslruçlo 

AnJon~ Ottlo Cardoso 
()peiKk 

!Jole hm m~ntll C)t" 01'Uut,utçao 
ru•o•oa et.l!lado ,,.,, A'l~•,sor•• 

de Aelv.ó•' ,...ubl•r. .. • I'Af 

(;.on~e•no ft~~IOf•a' 
V:tt" ~S A~r~tll(• fi• r:.I,U"t flub!!n s n, t ,., 

t-o'lf>oti•"Utf't lt•)•uev '"•;,tr"l .. " 
,. '·•''" 4 •l,l·h,.,_t,.,, ~· 

Rt.OAÇAO 
, "'-'r: ..... , r ., ... ~141 .. 
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Feira Livre 
ABSURDOS COMUNICADORES DE 
ABSURDOS DE COMUNICADORES 
DE ABSURDOS COMUNICADORES 

DOCES BÁRBAROS 
A teve de pnmeua pàg•na ~ntra c.orn t:OlÇdO tt:.~f..t<.~l tJo ~.:u 

departamento de sornaltsmo para 1nformar 05 acoruec•mttnl(l.:. 
no R10 dt: Janetto, onde umd mullldao -:nfureüad u.c.endh•V..t t~ru 
bus em pleno cenuo. proce:atanoo conu"' <i uumento oas taflfd~ Od 

época de congelamo mo: 

•• JA foram que•mados nove õnwu!>, t: :::1 polit.•u mtlihH c r'" 
maoa a tn te rvor • está ull lo l ando )atos oe água par11 dissolver os 
man•festames ... •• 

OUin.te minutos depots, u s ttua çutJ t=S tavu contcHnaa u. I(JOOS 
os m"n,fesrantea, devidarntmte disso.lvidoc em âguu, escorrE:rarn 
;>elos bucoros. 

DETAI.HANDO O ÓBVIO 
O rãdio espor1ivo abroga. muitas ve Les, rneiiiOro> CllutúOCJros 

(lu!: os próprios limes de futebol. .É o cu~o ao piam ao esponovo d~ 
uma rádoo da cidade (Curotiual. que, sem s11oet ao curto o~ ond. 
era o lime do Roo Branco que disputa o cam)J{IonlltO moneoru, ro 
gou - o em Lavras (ele é de AndradasJ 

Mas melhor aenda foi quondo o uu.~~mt.l proh!a.Stonal dnun 

uou o •~suuaaCI oc. concurso ae palpll~. ~.J~d o qual c,~ ouv•ntu.s 
oeve"am hgar o Oatttr quem ldria o úlumc. gGt uo Pmheuos noJO
go contra o Atlé••co' "aem, houver.om d•versos tol~fonemas aquo 
par& " râaoo, cum aprmirT\IIdiul.enm 143 ouvonte:. paruetp.~ndo 
De todos esses pdlpttes, 12 dosserarn qut: quern '""" c, últomu gol 
oo Pmhearos seraa o a.::anttod"onte Ferruua. Como o Ptnhe"os 
m urcou apcnds um gol nu t:mpate Cl&m 1 a 1, " uol ac Furre""· 
que fot " ~ruT181fO do PanneuCJs, íac.éll v&luuoe, wmbém cotno úu,. 
IU(J Jd 'JUI! ltll O ÚOtCO QOJ 00 t",fH,r;:lrus fad ~..U!l.W' 

o'A dt5 dl.I((J qu& IS.:.Ci, lfO;Kio:.o~IVe 

néJN? 

' .J t:u.:rr.t:nre, tru::~a -:a .. ;..a....i.ã. • .::Jca. !..-c:!..ar..r...,, r,c,~..;;rr:r,íú A 
rroulnt:Jr 

• Séiúe qu., llúS:.O 'ASCII r =fllv .:~ld 11rãro01J urro Uo<toc.g<J oe 
surovs? 

E t:at:, /1féf1ú<r:..r: 
• nt:on? 

f .J Jbl:~ú, ~CI(d 'J CJU(('J, (i() (Jê:J 

• Te ~vnn~<I((J ut. -:,no" rro!,:srroo'' 
· üe nossã Cétsa. ~"P"' 

CAUZADO 

ú :..dfa, ~errae:.e1 ·::.lf::foUb c1 f•óV ,..,Jrc: J rr~dlu:la 
• aorr, diã. 

o\'liJrot.lá r(,:~;NroO!< .NI' a -aV.."Çd l: (.OrToenla. 
· Corr.u &, Oãnoo ~ ~u" Jullonn"'' 

COMQ'I 

MulliE:f, aançando com Vatn;J•fO 
• Oual seu tipo sanguinoo prererooo? 

COPEL INFORMAÇOES- AIIIU ,C VIII- I<' IJ - JvLto.J 1 di 

SE QUISER SER FELIZ POR UMA HORA, BEBA. 
SE QUIS ER SER FELIZ POR TRES DIAS, CASE-SE. 
SE QUISER SER FELIZ POR OITO DIAS, MATE O PORCO E COM A-O. 
SE QUISER SER FELIZ PARA SEMPRE, FAÇA UM JARDIM. 

lpro11érbio c hinês) 

99. (INFALÍVEIS). 
MANEIRAS· . 

DE MATAR UMA BOA IDÉIA 
~ Klat:ik T.-... TIZZIII 
(Bm ·o Estado do Pw.Mtr2.0l.IJ1J 

A equ•pa do Banco de ldéras • umas das ma1s crra11va:; ao Bras11 - colaborou 
nesta 'Orrg•nal tradução da Rapp e Ca111ns lnc. que como o nome tão bem 

drz. reúne Inúmeras desculpas que alguém dâ ao receber uma tarefa, pcpjeto 
ou peça, a titulo de lllOIIação. 

É posslveJ aré que você Jâ tenha recebiao uma resposta drferente e possa 
fazer este número passar a 100. 

o'Aas, antes drsto, lera es1as fatldrcas 99 negallvas. 

I. 1-">ll uioo oae eotu.iu..ruw Jll. ingu~m vui a..,- oou. pr~ paca nó~. 
uew um JHIOW. ~- 611. Eu te nho uma ld~la me-

2. lll ina:~m vMJ C.Offi!""ll< i»o! 35. ~·;.,_ mctnúr 11S!óiw, qooec lbor. 
3. 1 A &eate jlí leaiAiu ÜOú IOAICS vo:r? 611. Todu mundo vai dizer que 

< olit> fuacioAUu. JG. Ubc.utpe, mü boa ~ uiDJI SQmOS un~ Idiotas. 
4. ~ Riu se aulapl.lo wu oc...w drug.. . 70. Todo mundo vai dizer quoe 

>isU:wM. 37. Arp! somos...., a~hol. 
5. E quem i que vlli (l&.ld! 38. O que ...u ..,;ucion», .:rU 71. O q~ o p4büco vai dJur! 
6. EIR "~~q~6cio" nl cusu.r de: proo~emu. 72. Vai ver ls1o 100 pr6ld.o 

WIUI g,.,.....! 39. (Rbul 1Di;;. 

7. O diniCH" oãu vui I:Uihor... -40. (SIIb>clo1 73. Enio f11l iUido aiao la4 
11. Não .,.-., de xordo com .,. 41. ~ oio ~a suM fu~. aaos. 

._padrões. 42. 1."" n ão i lrablllllo seu. 74. Nio .. i vwlkr ... 
11. 6i <>UUDOS )H'tpanodooi 43. l&so oio es(.j de acocdo com 75. Nilo vai funcionar •.• 

I'"'"" fuer isso'! o jeito ljU.e .. ~nu rn u 76. Nio ... e.mptiiClll' .•. 
ru. l'du wmor de: Ut:uli! colsJI6 aqui. 77. Vai püSlir e.m branco ... 
I J. '-lo dura momu, você llJÕo 44. Eu j' ouvi c>a llisWi.ao 78. Vai pt$111" ao calo de muita 

lf ucc d.U.Cr b:,o! l&ll.U::I! cen tr. 
12. .... se OIUC ""' lime q ue .u. Vamo. (oraur WD vupo 79. o que f que c. bomaas vio 

til~ :•ub4.1ldo. de trabalbo pano euudat" dit.er1 
JJ. Ab, mas o computadúr....., .,.,._, :üSuaiAI. 110. t>ci.&c ck briacar de advo-

•lli coa.q:uir ~! 46. V ame. Caut uJDII pe=oqui- Kado do diabo. 
14. ~ oio (.u plll'lc dai,,._.. ...... 81 . A$ fbO.inisuul vão cúr 

iu1w~em . .n. Stma..o11 que "cm • pat~ mat.&Ddo ..• 
,.;, 8Mu f de oU&SU Jeitu. fMlw diào. 112. Obvlamcnu, vocf ln!«· 
16. F; simptti dt m Mb! 411. boo >Ó vai lrlOUr ··pepi - pn!IOU mal o pedido. 
17. E complicado demu .. ! o~"- 83. Vocf ~uou ais&o aluado? 
J8. \bs at~ (tüe ponto ;...., r 49. Ut uudc: i que voei t iruu 114. N6s pnocluiDAii de alauma 

•~lido? W.O? coba mais uduuue. 
1'1. iio . ... dw" tempo de r... 50. Os hurnens oãu YMO ckiur. 115. Vocf rulmeate adUI que 
~. S I. t'CH" mim tudo bem... funclooa ? 

~. O 4 u• ~ ljl.lc u f"""""J ••d /IIJ&S... 116. Niqoofm vai ""'kltdcr so-
dí.Lc:r emJuquü . 52.. Humm<u... bn:o que vocf5U ialaado. 

~J. ãu f u .-..... 53. Hummm'! 117. Ninaufm vai uber de oDde 
J.J.. A 1:"'''~ tSIA .,.,.,.,.,1pridun · 54. A h, ""'la•ent~ vod tirou au. 

clu demais. 55. Ab, eu pensei l jUe vocr 88. Este. f o -·•o """"outra 
2.!. (J últ imo IJuc up..,.eceu ro...., dl>:er outra cuisa. reunllo. 

cum essu ido!iu oitO cst 6 56 . O.:in comigo, eu· vou e:.tu· ~~~. Papo fur10do ... 
muis wt1ui. dar islo. 9U. 1.,0, uulnt vez.! 

J..l. lk>M idfllo, 1uao> impliCII a l - 57. Lembre-soo que " noiSO 91. l sso r e.sülve &(ll'na~ uma 
~:uns <:ustw.... diente f muitu can:ta.. . parte do problema. · 

E . t...so E uma bobu~:cm ! 511. ~ vai " ferir " a OOiiSIO 112. u.:- ~dto, ...S. vamos pro 
26. O q ue f q ue lsw tem de oo- imagem... ··~ ' . 

• o? E daí! 59. Não i (activei e pronto. 93. l'orque " e.qucotwr" com 
!1. Üpcft só at~ a ~;cole • .,.. 64.1. Vamoo ser n:alislas... · Isso? 

11u"oto custa.. 61. l»a oooo ~ do meu dcpar· ~. Tente outra , . ., • . O ClHIÚ· 
J.S . A ~:~nle nunc.w (cz. o:.~d" hlmt:nlo. nho i ca.w, mas ... 

i~ual u issc. 62. Nrw vem ljU<' o~o Lem. 95. E. mu es.re E u outru ladu 
29. AIJ;ut UI jA fe.1. WIJ:UIIlM coisu 63. 'f6 (cw» d<' questão e pouju d~ bis1ória. 

i~; .... t, ou nio? í m a.l. 96. ls.o E mullu Jcnt~dor. 
)ij, Vcci sabe ljuc a """"' 16 64. io b..;una: o con:tov . m:oo ... 

numa bruta ~ão. pll! &5. Vamos l:i, fale sá-io. 97. l.sso t muito ioh:r._aa"'-, 
J l. Oe cua. cu oãu ~llitu. 66. Vod 51.6 n:a.lmente pro· mM> ... 
J:!. Voei de:• r estar brlocaodiJ! poodo isto~ 911. ~E r=Jm<.'Ot.r f:wti>ticu, 
33. Eu-ti!:o pnt • IICi depois, IA"! 67. Graodc idWo • m:u. n:'iu m"> ... 

99. 1'6, mu ... 
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Vllnos dos admlristradores 
das novelregues1as em que 101 
dividida a cidade silo oriundos da 
pr(lpria prefeitiJra - foram 
assessores próximos oo preleilo 
-por Isso, com úfnsifo fkil nas 
secretarills roonldpllis 11 qUIIm 
reccrrem coroo 114rririslnldoles. 

Saber dllexlstfncia de 
dllllmiYnlldo ptObJ/I!TW IIm 

dllfllrmklado bairro ( CuMba lllfll 
75 bllltros) nlo 11 soluçlo para 11 
prefeifur11 e, rruí1o menos, 
llllsÍ8dllde resclvid11 Plflll a 
popuiaç<lo. E as prioridades? E o 
orçamento? 

As freguesias tbm a 
0Pifi8C10nahzaç<lo do problema: o 
que o povo dessa freguesia quer, 
o que realmente preCisa hoje, 
neste local ... O discefTJimenro 
PlfrB decidi! o que deve, o que 
pode e o que 6 pnonrllno que se(B 
le1to cabe As adm~mstfaçóes 

regiOnaiS que vivem o problema, 
conhecem as necessidades mms 
prementes, venftcam o 
convemenre numa Vlsao 
SOCIBhzada e democrllt1ca. 

8 

o PR08I.EIAA É 
RESOLVIDO? 

Fu1quim, o admimst1ado1 
da freguesia do Boquei1flo, um 
entusiasrs oo seu CIJfgO pelas 
oportunKJades de relaCfOflafrWHIIO 
cem a populaç<lo da 1egilo, 
considefa essas sdmmstraç6es 
regionais como uma aproKimaç<lo 
do hOmem (com seu problema} 
com a prefeitura o que cria a 
eX/)IICIIJtiVB de Blandmento. 

As feivindiCIIÇóeS da 
populllçflo slo áferentes em 
cada lreguesis - 11 oo Cenúo, por 
eKa"f''o, nAo tem prfondades 
coroo ant.ip6, o que no Boqueifflo 
tem prforidsde "um·. Mas dentro 
da mssma freguesia, os baiffos 
têm problemss comuns, 
determinados, na dlvlslo, ps/B 
horrogsnetzaçlo da populaçao 
regilo e problemas. 

Segundo Furquím. ess11 
plansjamsnto "de baixo PlfrB 
cima" - onda as despesas da 
prefeitura pessaram a sa1 
cliss81rinadam8nta pequenas (em 
oposiçlo a cenúaJizad8m8nts 
grandes) • leva a populaçAo a ser 
co-rosponstlvBI nas prioridades 
do baí!TO, da freguesiiJ,, numa 
escala de conceito de 

NAS FREGUESIAS, 
r er nos aldeamentos a v•s,io localizada dos problemas, das 

._msledaaes dil populacao. rt!clamadas e vtstas pelos moradores. seus 
h'clores comumt:Jnos: este to, o otJtciiVO prcvtsto na dcscentraftzaçâo 
da ação aos ôrq/!ios mtmlctptlls como urbamsrno. desenvolvm10nto e 
atendimento soctal. meto rHt1b1ente. com a coação aas freguesms de 
Cuflllba. 

A SOLUÇÃO 
o os 

PROBLEMAS Para que você possa ter urna Idéia de como func1onam, o que 
fazem e onde aluam. a reponagem do Cf conversou com um dos 
adm~mstradorcs de lregues1a. Et1seu Ferraz Furqwm, do Boque~rão. DO SEU 

BAIRRO 
lfll'O!I.~nc•a comumldfla:. "o Qlle 6 I 
melh01; é melhor aqui ou ali: o 
anffp6, a hnha de 6n1bus ou a 
canalizaç<lo'>" Esse planejsmento 
detect.J, assim, vrs conveniltnc:IIJ, 
em clisCtJssllo com a populaç<lo e 
lideranças corooníttlri.as as 
necessidiJdes fflllis evidentes de 
r~ e agilza. dentro da 
e11truturs dos vArio11 orpanlsmos 
mun/cipa/11, o BnC/IfJ'Ínhamttn/0 , 
8 solução. 

atendendo, têm cond1çóes de 
entender, enxergar e corn.'uzir il 
soluçllo com maior facihdad6. 

JA em VIas d6 implantaçflo, 
os trfl:lunais de pequenas causas, 
nas lr~Sias, da!fKJ 
alsnámento 11 populaç<lo 
genllmenlfl marglnaúada nessa 
cai7J)O. Ntlm cfsso, operam nu 
adrririslnlçóes ~s. posa 
de assisllnclll social e oo tribcJillll 
da juslç., para ttncMrinhll,_ 

e outros assuntos d6 maior 
enve1gadu1a e diligencia, que silo 
analisados nas 1euni6es de 
planejsmento, onde todos os 
adtririsúBdores clisCtJtsm 
aSptiCIOS de irrpor!MOa e 
emsrg(lnds no conteKIO globaL 

AS FREGUESIAS, OS ENDEREÇOS E OS TELEFONES 

MATRIZ: Saldanha Marinho, 1404 · fone 234-1231 
Referencia: lgrejo Sio Francisco. 

BOOUEIRAO: Tte . Francisco F. de Souza, 9 14 - fone 278-8845 
Refertnci• : 10 lado do Bamerindua. 

CAJ URU: Leopoldo Belzacll, 4 30 - fone 267-1046 
Refe rência: Escolo Rep. d o Uruguoi 

BOA VISTA: Moteus Leme esq. Rita Durão · fone 2 53-7861 
Referência: Parque Sio Lourenço 

SANTA FELICIDADE: Monoel Ribao, 7.222 - fone 2 73-2833 
Refer6ncia: Eoc:olo Frenc:iKo Zordo 

Os escnt6nos nos balnos 
funcionam desde o 1nfcio da 
adrrinistraçl o ROberto Requião 
que os eletivou com a 
altemativallfnalidade d6 
aproximação do povo com o 
govBmo ffCJnicipaL 
DescentraizBI P1frB chegar onde 
o povo mora e atender, com 
VISflo regionalziJda, OS 

proelemas locslzados. Assim, o 
eqwlbno de intsraçflo 
sdmristrador x comunidade 
constitui-se em foro de dsbatBs 
necessilno, porque conv8nllmte, 
e útil porque BXBCUbVO, 
OO,Oio-ffrn 

"' d8m8nda de 
reclamaçóeslpeódos 11 prefeitura 
aumentou sensivelmente com as 
freguesias 8 os adrrinistradorlls • 
extensão do pensamsnto polflico 
do prefeito: a maioria saiu de 
gabinBies da prafeitura • 
larrí6anzados com os problemas 
porque v1vem ,o dJB-B-da dos 
bi'IIITOS vendo, ouvindo, 

de casos de pessoas da rBgiAo 
que, nAo fosse o benellao, 
dificilmente teriam 
condiç6eslchences de chagar a 
instllnclas superiores como 
S8Cf81Bri8S tronic/paiS, 
csrCB/Idas pelas suas pr(lprias 
c:ondiç6es de vida. 

A lreguasis do Boquelr4o 
atenclé um contingente de r 90 tril 
habitant1ts, num11 ~ de 4.277 
h6cl8fes, onde existem 44 t 
quiiOmstros de valeta a céu 
aberto, 440 qui/Dmstfos de ruas 
(77,8 km aslaltsdos, t 73,8 km 
cem antip6 e os resiMltes 187/tm 
com saíbto). Na 1egik) de 
abrang{K>aa da freguesia BIUIIln 
20 associaçóes de moradores e 
se tocslzam os baí!TOS de Vllll 
Hausr, Boqusifac,Pifrte do Xax•m. 
Guabírotuba, Ubaraba 8 Alto 
Boqueirão. 

Os peddos mais 
lreqüent8s nesse freguesia sao 
de consiNto de antip6 e l,.,eza 
de valetas que tlim soluçflo local, 

CAMPO COMPRIDO: Giocomo Cuamano, 758 - fone 225-4210 
Referêncio: Terminei Campino do Siqueira 

PORTAO: Pres. Kennedy/Lourival Natal - fone 24-4-5938 
Referencia: Centro Comerciei Portio 

PINHEIRINHO: Andr<l Borbosa/J . Pinheiro- fone 248-0388 
Refer6ncio: Termino/ do Pinheirinho 

UMBARA: Nicolo Pelanda, 71 - fone 248·0499 

PREF'EffiJRA MUNICtPAL OE CURrfUM 
AOI.IffiSTR.AÇAO AOOERTO AEOOfÁO 

~~!!'so 
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