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Se a energia solar é imprescindível para 
a vida na Terra, a energia elétrica não é 
diferente nos dias de hoje. Ela também 

é indispensável para que as pessoas possam 
ter acesso aos benefícios que o conhecimento 
humano desenvolveu para melhorar as 
condições da vida e o conforto das pessoas, 
como geladeira, chuveiro elétrico, ventilador, 
televisão, parabólica, rádio e telefone.

Por isso, por acreditar que a luz deve ser para 
todos, a Copel participa com força do programa 
federal Luz para Todos, criado em 2004, para 
levar a energia elétrica sem custos para o 
consumidor aos pontos mais remotos do Brasil. 

No Paraná, seguindo orientação do 
governador, a Copel vem atuando com grande 
empenho para superar as metas previstas para 
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A LUZ, COMO O SOL, 
DEVE SER PARA TODOS

o Estado, estendendo sua rede de distribuição 
aos pontos isolados e ilhas do nosso litoral 
e aos rincões interioranos localizados em 
meio a fl orestas, beira de rios, encosta de 
morros e fundo de vales, num trabalho difícil 
e desafi ador para nossas equipes técnicas, 
que precisam superar várias barreiras físicas 
e tecnológicas para levar a luz a esses 
consumidores isolados, mas que, nem por isso, 
têm menos direito de acesso aos benefícios da 
luz elétrica.

Esta é a matéria de capa desta edição que 
demonstra porque, com trabalhos como este, a 
Copel retornou ao rol das empresas que integram 
o ISE Bovespa, composta por empresas brasileiras 
que são referência em responsabilidade social e 
sustentabilidade empresarial.



No ambiente de diversidade e 
iguais oportunidades cu ltivado 
na Capei, as mulheres exercem 
t lm papel essencial com seu 
talento e profissionalismo. 

~s 
~~ 
COPEL 
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LITORAL 
BEM ATENDIDO

 

Por Julio Malhadas Jr. e Andréa Bordinhão

VERÃO

A Copel adquiriu um barco de maior porte, com capacidade para  transportar postes e outros equipamentos pesados

de cores, a temperatura de operação dos cabos de 
uma linha elétrica, permitindo identifi car, localizar e 
corrigir eventuais pontos de sobrecarga que podem 
vir a provocar algum desligamento. 

O mesmo cuidado foi dedicado à inspeção 
preventiva das condições de funcionamento das 
linhas de transmissão e subestações que servem a 
região: todos os procedimentos necessários para 
afastar o risco de panes técnicas nessas instalações 
foram fi nalizados na primeira quinzena de dezembro.

O planejamento para a operação do sistema 
elétrico do litoral ainda previu a locação de um 
transformador móvel com potência de 25 MVA 
(megavolts-ampères) na subestação de 138 mil volts 
da Copel em Praia de Leste, que funcionou como 
reserva. As outras duas subestações da empresa nessa 
classe de tensão que operam na região – Matinhos 
e Guaratuba – já contam com dois transformadores. 
Adicionalmente, uma subestação móvel foi deslocada 
para o litoral para atender eventuais emergências nas 
subestações Grajaú, Albatroz e Pontal do Sul – todas 
na classe de tensão de 34,5 mil volts.

A fi m de evitar que os costumeiros temporais de 
verão, que normalmente vêm acompanhados de 
ventos fortes, tragam danos à rede elétrica, a Copel 
realizou a poda preventiva em 24 mil árvores nas 
cidades e balneários do litoral. Dessa maneira, a 
possibilidade de que galhos encostem ou mesmo 

A Copel atendeu com efi ciência e segurança os 
cerca de 2 milhões de turistas que passaram pelo 
litoral do Paraná durante a temporada de verão. 

Investimentos de aproximadamente R$ 2,6 milhões, 
feitos ao longo de 2009, em ampliação, melhorias e 
manutenção preventiva na rede de energia elétrica 
do litoral, mais o reforço das equipes técnicas e de 
atendimento personalizado e telefônico, garantiram 
aos veranistas todo conforto e comodidade que os 
serviços elétricos de qualidade podem proporcionar. A 
mobilização especial da Copel no litoral com vistas ao 
verão durou até 21 de fevereiro.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Durante 2009, a concessionária realizou serviços 
de manutenção preventiva em todas as 278 chaves 
seccionadoras nas redes urbanas de distribuição 
dos municípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal 
do Paraná. Estas chaves permitem a execução de 
manobras na fi ação elétrica, limitando a amplitude 
dos desligamentos: nessas circunstâncias, as manobras 
operacionais permitem isolar o trecho avariado da 
rede de distribuição e restabelecer o fornecimento aos 
demais consumidores por trajetos alternativos.

Os técnicos da Copel também fi zeram uma 
cuidadosa inspeção termográfi ca em 100% dos 
circuitos alimentadores da rede elétrica do litoral 
paranaense. Esta é uma maneira de medir, sob a forma 
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INFORMAÇÃO 
À BEIRAMAR
COPEL ENTREGOU KIT DE 

VERÃO AOS BANHISTAS 

COM MATERIAL PARA 

ADULTOS E CRIANÇAS 

EM SACOLA RETORNÁVEL 

DE ALGODÃO

Por Andréa Bordinhão

Manutenção preventiva 
garantiu serviço de qualidade durante a temporada 

caiam sobre os cabos condutores fi ca bastante 
reduzida. Segundo a Copel, esta é uma das 
principais causas de desligamentos acidentais 
da rede elétrica.

ILHAS
Os mesmos cuidados de reforço e de 
manutenção preventiva na rede elétrica 
realizados nos balneários e cidades do 
continente foram estendidos às ilhas do 
litoral. Só na Ilha do Mel, a Copel substituiu, no 
decorrer do ano passado, 12 postes, 28 cruzetas 
de madeira, seis para-raios e 27 suportes de 
chaves-fusível que estavam danifi cados ou com 
a vida útil praticamente esgotada. A empresa 
também trocou 137 postes de madeira, já 
comprometidos, por estruturas de fi bra de vidro 
nas ilhas Eufrazina e Europinha.

Para ajudar no trabalho de manutenção das 
redes nas ilhas, a Copel reforçou seus recursos 
de transporte com uma nova embarcação. Este 
terceiro barco, de maior porte, tem capacidade 
de transportar postes e outros equipamentos 
pesados, facilitando bastante o trabalho das 
equipes de reparos. As comunidades mais 
isoladas também foram contempladas: na região 
de Tagaçaba, entre Antonina e Guaraqueçaba, foi 
implantado um plantão temporário.

A lém de investir 
em ampliações e 
manutenção da rede 

elétrica do litoral ao longo 
do ano passado para melhor 
receber os veranistas durante 
a temporada 2009/2010, 
a Copel também esteve presente nas areias 
levando informação aos consumidores e diversão à 
criançada. Este ano, a Companhia preparou um kit 
de verão com  folhetos informativos para os adultos, 
uma revistinha para as crianças, um chaveiro e um 
jogo educativo. E tudo entregue dentro de uma 
sacola retornável de algodão, ideal para substituir as 
sacolas plásticas na hora das compras.

A Copel montou 100 mil kits que foram entregues 
todos os fi nais de semana em todos os balneários. O 
material, produzido pela Coordenação de Marketing 
da Companhia, tem o objetivo principal de divulgar 
os canais de relacionamento da Copel – o site e o 
0800. E as crianças têm a oportunidade de conhecer 
melhor a Empresa se divertindo. A revistinha, além 
da história com dicas de segurança e informações 
sobre a Copel e suas ações socioambientais, tem 
passatempos. Já o jogo educativo traz dados sobre 
as usinas da Copel.

O kit foi entregue aos veranistas na areia por 
dez meninas uniformizadas. O material fez sucesso 
entre o público e muitas vezes elas não conseguiam 
nem caminhar porque fi cavam rodeadas de pessoas 
querendo as sacolas. Curiosos, os banhistas já 
verifi cavam o que tinha dentro e, em muitos casos, 
aproveitaram para usar a sacola imediatamente. 
“Eu só tinha trazido a sacola de plástico. Mas esta 
aqui é melhor para guardar as toalhas das crianças”, 
afi rmou Gisele Rothenberg, que estava na praia com 
os dois fi lhos pequenos.

Kit de verão foi sucesso 
entre os banhistas
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CAPA

FIM DA EXCLUSÃO
PROGRAMA LUZ PARA TODOS NO PARANÁ VAI CHEGAR AO SEU FINAL, 
EM 2010, CUMPRINDO A META DE LEVAR ENERGIA ELÉTRICA A TODOS 
OS CONSUMIDORES CADASTRADOS

Por Andréa Bordinhão

Antonio Pereira da Luz, 69 anos, é casado com Anadir 
Valter da Luz, 56 anos, e pai de três fi lhos: Inês, 31 
anos, Oscar, 30 anos, e Ilza, 23 anos. Toda a família 

trabalha na agricultura em um sítio de cinco alqueires a 
cerca de oito quilômetros da área urbana do município de 
Juranda, oeste do Estado. A descrição seria de mais uma 
família convencional da zona rual paranaense se não fosse 
por um detalhe: apesar de tão perto do cidade, a família Luz 
viveu no escuro até agosto deste ano.

Eles fazem parte de uma estatística que a Copel está, 
ao poucos, mudando: desde 2004 até o início deste ano, 
59,6 mil famílias que não tinham energia elétrica em casa 
receberam o benefício. É o programa Luz para Todos, que 
até o fi nal de 2010 deve chegar a cerca de 83 mil famílias 
paranaenses. Para isso, até o fi nal do programa serão 
investidos mais de R$ 500 milhões. Só na região de Juranda, 
22 famílias estão sendo atendidas pelo Luz para Todos.

“Já compramos uma geladeira, ferro de passar roupas, 
batedeira e liquidifi cador. E quando sobrar dinheiro vamos 
comprar uma televisão , um chuveiro e uma máquina de 
lavar roupas”, contou o casal, que passou a vida iluminando 
as noites com lampião e velas e cozinhando comida 
apenas para o dia por não ter onde guardar. A família foi 
identifi cada pelo fi scal do programa da Copel, Luiz Alberto 
do Nascimento, que há um ano e meio roda o Estado 
cadastrando famílias que ainda não têm energia elétrica e 
fi scaliza as obras de ligação.
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Agora, a família Luz pode comprar produtos 
perecíveis e guardar a produção caseira de leite

O programa Luz para Todos é uma parceria entre 
a Copel, o governo do Paraná e o  governo federal. A 
Companhia entra com 80% da verba, sendo 20% recursos 
próprios e  60% fruto de empréstimo da Reserva Global 
de Reversão da Eletrobrás, o governo estadual entra com 
10% e os 10% restantes são subvencionados com recursos 
da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE. Para ligar 
cada unidade consumidora da zona rural é preciso cerca de 
R$ 6,5 mil. Já ligações feitas na região litorânea, na maioria 
em regiões insulares, custam, em média, R$ 50 mil cada.

O coordenador do Luz para Todos na Copel para 
atendimentos especiais, Leonildo Casas, explicou que após 
o cadastro, a Companhia leva de três a seis meses para 
fazer a ligação – dependendo da velocidade da obra. Casas 
lembrou também que a maioria destes consumidores têm 
também isenção de tarifa, já que boa parte não chega a 
gastar 100 kW/h por mês. Na zona rural, quem precisar 
pagar a conta porque ultrapassou este limite conta com a 
tarifa rural, que prevê isenção de ICMS. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3.060

9.439 10.009
8.419

12.008

16.756

23.000

LIGAÇÕES PELO PROGRAMA 
LUZ PARA TODOS
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LUZ PARA TODOS NO 
LITORAL PARANAENSE
O PROGRAMA VAI LEVAR ENERGIA ELÉTRICA PARA TODAS 
AS COMUNIDADES LITORÂNEAS ATÉ O FINAL DO ANO
Por Andréa Bordinhão

ILUMINAÇÃO PRECÁRIA
Boa parte das famílias destas 14 
comunidades já contam com uma placa 
fotovoltaica cada, cedida pela Copel entre 
1996 e 1997, quando órgãos federais e 
estaduais proibiram que se levasse energia 
elétrica a estas localidades porque ainda 
não havia legislação adequada para 
regulamentar os parques nacionais. 

Esse sistema é composto por uma 
única placa solar que é conectada a uma 
bateria e a um controlador de carga. Esses 
equipamentos suportam, no máximo, 
duas lâmpadas de 9 Watts acesas por cinco 
horas por dia ou apenas a televisão ligada 
por duas horas. E a vida útil da bateria é 
de, no máximo, dois anos. Por garantia, a 
Copel troca esta peça todos os anos. 

Com esse sistema, os moradores 
não podem nem sequer pensar em ter 
equipamentos como geladeira ou freezer. 
“A intenção principal dessa iniciativa foi 
mesmo substituir as velas e os lampiões”, 
explicou o coordenador do Luz para Todos 
na Copel para atendimentos especiais, 
Leonildo Casas.

Algumas localidades rurais demandam mais trabalho 
para se levar energia elétrica devido à difi culdade de 
acesso. Porém, praticamente nenhuma se compara aos 

percalços que a Copel precisa enfrentar para chegar às ilhas e 
comunidades mais isoladas do litoral do Paraná. Mas, apesar 
da barreira marítima, 437 famílias de 14 localidades que até 
então enfrentam as difi culdades de se viver sem energia 
elétrica já estão começando a usufruir do benefício. Por meio 
do sistema convencional interligado à rede da Copel ou por 
sistemas isolados de painéis fotovoltaicos, até o fi nal deste 
ano todas estas pessoas vão receber energia elétrica nas suas 
casas, comércios, postos de saúde e escolas.

Estas unidades consumidoras estão sendo atendidas por 
meio do programa Luz para Todos, uma parceira da Copel 
com o governo federal. Das 437 famílias, 167 receberão 
energia elétrica por meio da rede convencional e as outras 
270 por meio de painéis fotovoltaicos. Inicialmente, a 
Companhia tinha projetos de atender mais localidades 
com redes ligadas ao continente, que será subterrânea e 
subaquática. No entanto, devido a restrições ambientais, 
principalmente por se tratar de parque nacional de 
preservação, não foi possível projetar os atendimentos com 
estas tecnologias. Por isso optou-se por um sistema coletivo 
por placas solares, exclusivo no Brasil e projetado pelos 
próprios técnicos da Copel, garantindo assim que todo litoral 
paranaense seja atendido com o serviço de energia elétrica 
com qualidade e abundância.

CAPA
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A família Pires comprou vários eletroeletrônicos depois 
da instalação das placas solares do sistema fotovoltaico

Luiz Carlos Almeida e a esposa, Josemari, pretendem, agora, 
comprar um freezer para armazenar o que pescam

PROJETOPILOTO
Depois de fi nalmente receber autorização 
para levar energia elétrica a essas 
comunidades, em 2008 a Copel começou 
projetos-pilotos para decidir qual o tamanho 
do sistema de placas fotovoltaicas seria 
necessário para atender adequadamente 
cada residência. Ao todo, foram feitos 
testes em oito unidades consumidoras, 
todos seguindo  determinações legais que 
prevêem que as pessoas devem ter acesso à 
refrigeração e à comunicação.

A conclusão, que foi também comprovada 
por estudos do LabSolar da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), é 
de que para uma residência funcionar 
adequadamente é preciso, no mínimo, um 
inversor de 1500 Watts de potência, ao 
menos um conjunto de oito placas solares 
de 210 Wp, oito baterias de 220 ampères e 
um controlador de carga de 20 ampères. E é 
isso que a Copel colocará, até o fi nal do ano, 
nas 270 unidades consumidoras que não 
podem ser atendidas por cabos.

A previsão é que a Copel comece as 
instalações dos sistemas fotovoltaicos e 
convencional em maio. Os processos de 
licitação já começaram. Cada unidade 
fotovoltaica custará em torno de R$ 40 mil. 
Já as que receberão energia por meio da 
rede convencional da Companhia terão 
um custo aproximado de R$ 60 mil cada. 
Na média, o programa Luz para Todos 
vai desembolsar R$ 48 mil por unidade 
consumidora para dotar todo o litoral com 
energia elétrica.

As áreas que vão receber energia elétrica 
por meio de cabos estão dentro de uma área 
de proteção estadual – Puruquara, Tibicanga, 
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Bertioga e Guapicum. A rede vai sair com cabos 
de transmissão enterrados de Guaraqueçaba 
que vão até Puruquara. De lá, os cabos sairão 
subaquáticos até Tibicanga. Lá, voltam a ser 
enterrados até Bertioga e, de lá também, vão 
pela água até Guapicum. Antes da proibição 
do Instituto Chico Mendes, o projeto da Copel 
previa a instalação de cabos em mais quatro 
comunidades – Barbado, Canudal, Vila Fátima e 
Ararapira. 

Uma novidade relevante desta nova rede de 
distribuição, que vai benefi ciar inclusive quem 
já conta com fornecimento de energia na região, 
é que esta linha que sairá de Guaraqueçaba 
também será conectada à linha já existente da 
Ilha das Peças, que parte de Pontal do Sul. Isto 
é importante porque serão duas as fontes de 
alimentação para a Ilha das Peças, Ilha do Mel, 
Ilha de Superagui e também para Guaraqueçaba. 
Isto é, em caso de problemas em alguma das 
redes será possível fazer manobras para que não 
haja interrupção no fornecimento.

O QUE CONTAM OS MORADORES
“Nós temos que vender ou consumir tudo 
que pescamos no dia porque não temos onde 
guardar. Por isso, foi muito bom quando pude 
comprar um freezer”, contou o pescador Luiz 
Carlos de Almeida, que está participando 
do projeto-piloto do sistema de painéis 
fotovoltaicos em Guapicum e que, até o fi nal 
do ano, terá energia elétrica por meio de cabos. 
Além do freezer, Almeida já tem lâmpadas, 
televisão, máquina de lavar roupas e outros 
eletrodomésticos menores. 

Os critérios usados pela Copel para 
escolher os participantes dos projetos-piloto 

A família Malaquias transformou o projeto-piloto em solidário, 
compartilhando a energia elétrica em três residências

“Nunca pude guardar comida. Com energia elétrica poderemos comprar muito 
mais coisas”, afi rmou a pescadora de Guapicum, Joseane de Paula Souza
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foram capacidade fi nanceira para comprar 
alguns equipamentos eletroeletrônicos,  
comprometimento em manter estes 
equipamentos funcionando e ter meios para 
entrar em contato com a Companhia para 
eventuais problemas. “Antes tínhamos uma 
placa e uma bateria que ligava a luz e, no 
máximo, um pouco a televisão. Hoje temos até 
máquina de lavar roupa”, conta o pescador de 
Barra do Ararapira, Mauro Pires, que também 
participa do projeto-piloto.

A família do comerciante Laerte Malaquias, 
da comunidade de Barbado, também está 
participando do projeto-piloto da Copel e, 
ampliando a iniciativa, tornou solidária a 
energia fornecida pelo sistema. Ele divide 
a energia elétrica que recebe por meio do 
projeto-piloto com a residência de dois fi lhos. 
“Agora está bom. Temos parabólica, DVD, 
som, TV. Não temos geladeira ainda. Mas 
quando for uma ligação para cada casa vamos 
comprar”, contou. 

 “Isso foi uma benção que mandaram 
para nós. Antes era bem difícil, era tudo à luz 
de velas. Só conseguíamos usar o gelo que 
trazíamos de Paranaguá. De dois em dois 
dias tínhamos que ir para lá (a viagem de 
barco é de 2h30). Agora temos liquidifi cador, 
centrífuga de roupas, ventilador”, festeja a 
esposa do comerciante, Maria Tereza. E é 
exatamente o que Maria Tereza comemora 
hoje que as demais famílias esperam. “Nunca 
pude guardar comida. Como energia elétrica 
poderemos comprar muito mais coisas”, 
afi rmou a pescadora de Guapicum, Joseane 
de Paula Souza, que se diz ansiosa para ter 
energia elétrica em casa.

Painel composto por oito placas fotovoltaicas usado no projeto-piloto

Parte do sistema fotovoltaico instalado dentro das residências
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LATIBEX

COPEL É DESTAQUE EM 
ENCONTRO LATINOAMERICANO 
DA BOLSA DE MADRI por Julio Malhadas Jr. 

Aos participantes, Ghilardi relatou que a Copel 
está hoje numa situação ímpar, com sufi ciente 
disponibilidade de recursos para cobrir integralmente 
o seu programa de investimentos, que gira em torno de 
R$ 1 bilhão por ano. “Se algumas empresas no mundo 
têm conseguido atravessar incólumes essa recente crise 
internacional, temos o orgulho, a alegria e a satisfação 
de dizer que a Copel é uma delas”, afi rmou.

Além de destacar as obras de construção da Usina Mauá, 
o maior projeto em andamento no âmbito da Companhia, 
o presidente mencionou a solidez e a respeitabilidade da 
Copel diante do mercado, atributos reconhecidos pela 
agência classifi cadora de riscos Fitch Ratings e expressados 
pelo ótimo conceito “duplo A” que atribuiu à Companhia.

Rubens Ghilardi também participou do painel 
temático “O desafi o da sustentabilidade das energias 
renováveis” fazendo uma exposição sobre a visão e a 
participação da Copel no setor elétrico brasileiro. Este 
painel teve a participação de dirigentes da Eletrobrás, 
Cemig, AES Tietê e Iberdrola.

O comportamento e o desempenho da 
economia latino-americana durante 
e depois da recente crise fi nanceira 

internacional foi o grande foco de interesse dos 
participantes do 11º Fôro Latibex, realizado em 
Madri no fi nal do ano passado. Esta conferência 
reúne os dirigentes das principais empresas 
com ações negociadas na bolsa espanhola, 
oferecendo-lhes a oportunidade de divulgar 
suas atividades e resultados para analistas e 
profi ssionais de mercado das maiores instituições 
de investimentos da Europa.

Um dos grandes destaques do evento foi a 
Copel, cujas ações estão listadas no Latibex – o 
braço latino-americano da Bolsa de Madri – desde 
abril de 2002. O presidente Rubens Ghilardi foi 
convidado pelo presidente da casa, Antonio 
Zoido, a palestrar na cerimônia de abertura ao 
lado de representantes dos colossos empresariais 
espanhóis Telefônica, Repsol e Gás Natural.

Rubens Ghilardi 
afi rmou que 
a Copel tem 

disponibilidade 
de recursos 
para cobrir 

integralmente 
seu programa de 

investimentos
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SEU BOLSO

SEU DINHEIRO PODE 
RENDER MAI$

DOIS ESPECIALISTAS DÃO 
DICAS DE COMO GUARDAR 
PARTE DO SEU SALÁRIO E 
ONDE INVESTILO
por Silvia Imoto Kawatani de Oliveira

Mesmo com a estabilidade da moeda brasileira, 
guardar reais embaixo do colchão não é, 
nem de longe, um modo de enriquecer. 

Mas como fazer aquela sobrinha do salário tornar-se 
outra fonte de renda? Não há formulas prontas, mas 
dois especialistas dão suas opiniões para quem quer 
começar a investir.

Altemir Farinhas é consultor de fi nanças pessoais 
e possui o site o www.equilibriofi nanceiro.com.br

Carlos Augusto Lippel é engenheiro eletricista 
e possui os sites www.clubedopairico.com.br e 
www.bibliotecafi nanceira.com.br

Qual o primeiro passo para quem deseja investir? 
Lippel: Primeiro, criar uma poupança ou fundo de 
renda fi xa até juntar o equivalente às suas despesas 
de três a seis meses. É uma segurança para os gastos 
inesperados.  
Farinhas: Ter o valor de um salário guardado em 
uma poupança é importante. Assim, temos uma 
reserva quando ocorrem despesas imprevistas como 
casamentos ou conserto do carro e evitamos entrar 
no cheque especial ou fi nanciamentos. 

Depois de garantir essa reserva, o que se deve fazer?
Lippel: Pesquise bem os tipos de investimento, pois cada 
modalidade apresenta um valor de aporte mínimo, além 
das taxas cobradas. E lembre-se: o retorno é diretamente 
proporcional ao risco, ou seja, alternativas com alta 
rentabilidade são aquelas que têm mais chances de 
perder todo o seu dinheiro.
Farinhas: Esqueça esse dinheiro e diversifi que os 
investimentos. Abaixo de R$ 3 mil reais, aposte na 
poupança, que apesar do baixo rendimento é o que 
menos onera em taxas e é isento de desconto do 
imposto de renda.  

Quais as melhores opções de investimento?  
Lippel: O melhor investimento é aquele em que 
você se sente seguro da aplicação. E não acredite nas 
“dicas quentes” que ouve, pois você nunca sabe a real 
intenção de quem a fornece.
Farinhas: Depende do perfi l e do prazo do investidor. 
Pessoas jovens, no início de carreira, são propensas 
a assumir riscos e preferem ações. Elas oferecem 
bons ganhos, mas também podem acabar com suas 
economias. Quem tem um dinheiro guardado e 
pretende se aposentar logo deve investir em renda fi xa, 
com mais segurança de retorno, mesmo que pequeno. 

Por mês, quanto se deve destinar a investimentos? 
Lippel: Nessa questão muitos especialistas divergem. 
Alguns acreditam que é necessário manter um valor fi xo, 
outros afi rmam que você use o que conseguir acumular. 
Mas todos concordam que o importante é investir.  
Farinhas: Acredito que o ideal é 10 % do salário, mesmo 
que você tenha que se esforçar para alcançar a meta. 

Quais os conselhos para quem não consegue 
economizar?
Lippel: Defi na suas prioridades. Por exemplo, um gasto 
com problema de saúde não pode ser adiado. Já uma 
roupa da moda com desconto não é uma emergência.
Farinhas: Essa situação é uma miopia fi nanceira, ou 
seja, você não enxerga em que e como gasta. Assim, 
mesmo que se guarde um certo valor, logo vem a 
falsa sensação de poder assumir dívidas. Para essas 
pessoas, o ideal é fazer uma “poupança forçada”, como 
um consórcio ou a compra de um terreno com valores 
razoáveis. Ao fi nal, você tem um bom montante à sua 
disposição.

“Investir é planejar”, ensina Farinhas. “Por isso, 
a viagem de férias ou a mensalidade escolar 
também são investimentos”. Isso ajuda a tomar 
uma decisão mais sábia, com conhecimento de 
causa. Assim, uma família de quatro pessoas 
que faz um minicruzeiro na Itália paga o 
mesmo que uma pessoa gasta em um pacote 
para a Disney. “É questão de abrir o leque de 
possibilidades e negociar com a vantagem de 
ter o dinheiro à disposição”, explica.

GASTOS A CURTO E MÉDIO PRAZO GASTOS A CURTO E MÉDIO PRAZO 
MERECEM ATENÇÃOMERECEM ATENÇÃO
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USINA DE MAUÁ

CANTEIRO DE OBRAS DE MAUÁ TEM 
MAIS DE 1,5 MIL TRABALHADORES
OBRAS ESTÃO EM ESTÁGIO AVANÇADO E A USINA DEVE 
ENTRAR EM OPERAÇÃO EM 2011

com quase 80 km de extensão e 84 km² de 
superfície. No fi nal deste ano, os túneis de desvio 
serão fechados por comportas para que ocorra o 
enchimento do reservatório.

A margem esquerda e o leito do Tibagi 
estão sendo preparados para concretagem de 
regularização. A construção do trecho da barragem 
que fi cará na margem direita do rio está avançando. 
Até dezembro do ano passado, 16% do total da 
estrutura estava pronta.

Principal empreendimento do Plano de Aceleração 
do Crescimento (PAC) no Paraná, a Usina Mauá está 
sendo construída pelo Consórcio Energético Cruzeiro 
do Sul (que reúne Copel, com 51%, e Eletrosul, com 
49%) e vai absorver investimentos que ultrapassam 
R$ 1,2 bilhão.

O empreendimento deve entrar em operação 
em 2011 com potência instalada de 361 megawatts 

As obras de instalação da Usina Hidrelétrica 
Mauá no rio Tibagi, entre os municípios 
paranaenses de Telêmaco Borba e Ortigueira, 

contabilizaram, ao fi nal de 2009, a geração de mais 
de 1,5 mil empregos diretos, além de 3 mil indiretos 
e avanços signifi cativos na construção das principais 
estruturas.

Marco da primeira etapa do empreendimento, o 
desvio do Tibagi através de dois túneis escavados na 
margem direita, concluído em 2009, permitiu que 
neste ano tenha início a construção da barragem 
de concreto no leito do rio. A estrutura terá 725 
metros de comprimento e 85 metros de altura 
máxima e servirá também como ponte entre os dois 
municípios.

A barragem fi ca na região do Salto Mauá – 600 
metros rio acima da já existente Usina Presidente 
Vargas – e permitirá a formação de um reservatório 

Vista da barragem quando a obra estava 
no início, em novembro de 2008

por Ana Silvia Laurindo da Cruz

Fo
to

s:
 J

. B
or

b
a



17NOV/DEZ 2009 JAN/FEV 2010

e vai aumentar a confi abilidade do sistema elétrico 
brasileiro, com a possibilidade de gerar energia para 
atender ao consumo de 1 milhão de pessoas. 

O projeto prevê, ainda, a interligação da Usina 
Mauá ao sistema elétrico nacional por uma 
subestação operando em 230 mil volts e duas linhas 
de transmissão que já começaram a ser instaladas 
e devem conectar a hidrelétrica às subestações 
Figueira e Jaguariaíva, ambas da Copel.

CIRCUITO DE GERAÇÃO
Na casa de força, a obra também avança 
rapidamente. Mais de 60% do concreto previsto já 
foi executado e a estrutura do edifício administrativo 
chegou ao 4º pavimento. Na parte eletromecânica, 
teve início a montagem de equipamentos das 
unidades geradoras 1 e 2. 

Em 2009, foram escavados aproximadamente 
1.460 metros do túnel de adução em meia seção – 
de um total de 1.922 metros – sendo 925 metros 
executados por montante e 535 metros por jusante. 
Através desse túnel, a água do reservatório chegará 
até a câmara de carga, escavada em rocha a céu 
aberto, cuja função é dissipar a energia da água caso 
ocorra um eventual fechamento rápido das pás das 
turbinas que fi carão na casa de força principal.

Da câmara de carga partem os três condutos 
forçados que levarão a água de lá até as turbinas 
da Usina. Os trechos verticais (shafts) desses 
túneis estão praticamente concluídos, restando 
somente a escavação de 13 metros fi nais do 
primeiro shaft. Os trechos horizontais e sub-
horizontais desses condutos já estão fi nalizados.

Na casa de força principal prossegue a 
concretagem das estruturas das três unidades 
geradoras. Cerca de 65% do concreto previsto já 
foi executado. A cobertura da Área de Montagem 
está concluída e a ponte rolante, com capacidade 
para 230 toneladas, já foi instalada. 

PROGRAMAS AMBIENTAIS
Ao longo de 2009, começaram a ser 
implementados diversos programas 
socioambientais para reduzir e compensar 
os impactos da Usina, bem como ações para 
potencializar os benefícios da obra na região. 
As propostas estão reunidas no Projeto Básico 
Ambiental da hidrelétrica, que prevê ações 
de promoção social, capacitação profi ssional, 
conservação do patrimônio natural, cultural e 
paisagístico. Ao todo, são 30 iniciativas orçadas 
em mais de R$ 120 milhões.

Construção da barragem em julho de 
2009 estava bastante avançada
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FAMÍLIAS JÁ ESTÃO SENDO 
INDENIZADAS
por Ana Silvia Laurindo da Cruz

indenizar a perda da produção, as benfeitorias fi xas 
pertencentes ao arrendatário e o transporte de 
animais e benfeitorias móveis para outra área.

As 33 ilhas pertencentes à Marinha que estão 
na área de infl uência da Usina serão desocupadas. 
Portanto, os ilhéus que tiverem atividades de 
subsistência ou comerciais inviabilizadas serão 
indenizados pela perda da produção e pelas 
benfeitorias fi xas que possuem. Da mesma forma 
acontecerá com os apicultores cadastrados na 
área atingida, sendo que a retirada e transporte 
das benfeitorias móveis serão subsidiadas pelo 
Consórcio. 

O Termo de Acordo prevê ainda indenização 
aos trabalhadores das propriedades rurais que 
comprovadamente perderem seus empregos em 
função da formação do lago da Usina Mauá. Nesse 
caso, os empregados com até cinco anos de trabalho 
comprovados receberão cinco salários mínimos. Já 
os que tiverem mais de cinco anos de trabalho na 
área receberão um salário mínimo para cada ano 
trabalhado, até o limite de trinta salários. Durante 
um ano, o Consórcio também oferecerá apoio a essas 
pessoas na busca de um novo emprego.

O Consórcio Energético Cruzeiro do Sul iniciou 
em 2009 o pagamento das indenizações aos 
atingidos pela Usina Mauá. A expectativa é de 

que nos primeiros meses deste ano sejam concluídas 
as negociações sobre os valores para indenização de 
todas as propriedades que serão alagadas total ou 
parcialmente com o enchimento do reservatório da 
hidrelétrica. 

As regras para os pagamentos foram defi nidas 
em um Termo de Acordo para Indenização aos 
Atingidos pela Usina Hidrelétrica Mauá, assinado 
em 1º de setembro de 2009, após a realização de 
diversas reuniões com a participação dos ribeirinhos. 
Segundo o censo socioeconômico realizado pelo 
Consórcio, na área de implantação do futuro 
reservatório e na área de preservação permanente 
da Usina Mauá existem 378 famílias em 191 
propriedades, sendo 32 em Telêmaco Borba, 159 em 
Ortigueira e 33 ilhas.

Os proprietários e possuidores de áreas atingidas 
têm direito à indenização em dinheiro pela perda 
das terras e benfeitorias que possuem. Também 
serão indenizados os arrendatários que desenvolvam 
atividades agropecuárias na área. O Consórcio vai 

Obras na Casa de 
Força em julho

USINA DE MAUÁ
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REASSENTAMENTO
Parte das famílias atingidas, além de receber 
o pagamento de indenização pelas terras 
desapropriadas, poderá ainda participar do 
Programa de Reassentamento individual ou 
coletivo, desde que atenda aos pré-requisitos: ser 
proprietário ou posseiro de área atingida total ou 
parcialmente pela Usina com tamanho igual ou 
inferior a 15 alqueires paulista (o equivalente a 24,2 
mil m2), ser produtor rural residente da região ou 
de povoado próximo e ter a atividade agropecuária 
como principal fonte de renda e subsistência.

No caso do reassentamento coletivo, a família 
receberá um lote de terra com uma casa de 85 m² 
(para famílias de até seis pessoas) ou de 106 m², além 
um galpão com 150 m², estrada de acesso, luz elétrica 
e água para consumo humano e animal. Aqueles que 
optarem pela modalidade individual receberão uma 
carta de crédito com valor equivalente ao de um lote 
de reassentamento coletivo.

Os reassentados receberão ainda benefícios 
adicionais de acordo com o enquadramento de 
integrantes da família como força de trabalho, 
podendo variar de 2,5 a 10 alqueires paulista de 
terra por fi lho ou agregado, dependendo do estado 
civil e da idade. 

Na prática, funciona assim: um produtor rural que 
possui, por exemplo, dois alqueires paulista de terra 
na área atingida e mora na propriedade com três 
fi lhos, um solteiro maior de idade, um solteiro menor 

de idade e outro casado com mais de dezoito 
anos, primeiramente, vai receber a indenização 
pelas terras e benfeitorias que ele possui. Depois, 
ele terá direito a uma outra propriedade de 27,5 
alqueires paulista: dez alqueires por causa dele, 
dez pelo fi lho casado, cinco pelo fi lho solteiro com 
mais de dezoito anos e 2,5 pelo fi lho solteiro menor 
de idade. E essa nova propriedade contará com a 
infraestrutura necessária para que ele viva bem e 
volte a tirar sustento da terra.

O superintendente geral do Consórcio, Sergio 
Lamy, ressalta que o principal objetivo desse 
programa é melhorar a qualidade de vida da 
população atingida. “O reassentamento, da forma 
como estamos trabalhando, será fundamental para 
reduzir as desigualdades sociais e manter o vínculo 
dessas famílias com o campo”, afi rma.

Os arrendatários de terras atingidas que 
desenvolvam atividades agropecuárias no 
local também podem ser enquadrados no 
reassentamento. Para isso, é necessário que a área 
arrendada não ultrapasse 15 alqueires paulista e que 
a família dependa da renda obtida na propriedade 
para sobreviver. Nesse caso, eles receberão uma 
carta de crédito com valor equivalente a um lote de 
reassentamento. Só não receberão áreas adicionais 
em função da quantidade de integrantes da 
família porque esse é um benefício exclusivo dos 
proprietários e possuidores.

e em dezembro 
de 2009
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PERFIL

TRABALHO ALIADO 
AO VOLUNTARIADO
MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DEIXOU A COPEL 
NO PDV, MAS SUAS HISTÓRIAS E, PRINCIPALMENTE, 
ATIVIDADES VOLUNTÁRIAS DEIXARAM LEMBRANÇAS
Por Andréa Bordinhão

as festas juninas, festas do dia das crianças, 
bailes, festas de Natal, entre outras. Além disso, 
foi diretora do sindicato que representa os 
empregados e membro de partidos políticos, 
trabalhando sempre em busca e defesa dos 
direitos femininos. “Estava, também, no primeiro 
grupo de mulheres que participou dos jogos 
internos da Copel, em 1978”, contou. Em 2009, 
Graça saiu dos jogos como a segunda melhor 
bolonista do torneio.

VOLUNTARIADO
Os trabalhos voluntários são uma marca de Graça. 
“Onde tinha trabalho voluntário eu gostava 
de estar. Campanha do agasalho, doação de 
alimentos, trabalho com portadores de HIV. Pela 
Copel participei do projeto Luz das Letras, que 
alfabetizava adultos”, enumerou. E, antes de sair 
da Companhia, Graça não deixou o Natal passar 
em branco. Montou a árvore de Natal solidária 
na sede da regional de Londrina e incentivou os 
funcionários a adotarem uma criança. Ao todo, 
135 crianças da creche Jardim Santa Fé receberam 
presentes com direito a uma festa na Copel com 
a participação dos “padrinhos”. “Ano que vem vou 
voltar só para montar a árvore”, garantiu.

Para a aposentadoria, os planos de Graça não 
incluem fi car parada. “Quero voltar a fazer trabalho 
manual, como pintura em tela e também quero 
fazer trabalho voluntário com crianças e idosos. Eu 
pretendo trabalhar na área de qualidade de vida 
na Associação dos Aposentados. Outro projeto é 
aumentar a estrutura física da sede. Vou aplicar o 
que aprendi no tempo que estive no serviço social 
e no trabalho voluntário”, afi rmou. “E vou curtir 
meu neto de três ano também”, fi nalizou.

Participativa e militante. Estas são duas palavras 
que descrevem bem a atuação da empregada 
da Copel em Londrina, Maria das Graças Galdino, 

dentro e fora da Companhia. Graça, como é chamada 
pelos colegas, juntou aos seus 34 anos de trabalho 
na Copel diversas atividades voluntárias, lutas pelos 
direitos das mulheres e muitas festas. Aposentada 
há sete anos pelo INSS, Graça faz parte do grupo 
dos empregados que deixaram a Copel no dia 15 de 
dezembro do ano passado pelo Programa de Demissão 
Voluntária (PDV) e que, junto com o trabalho, deixaram 
também muitas histórias e lembranças.

“Essa história de ser dona de casa não me animava 
na época em que me aposentei. Mas agora meus fi lhos 
não dependem mais de mim e eu acho que está na 
hora de me dedicar a outras coisas”, contou poucos 
dias antes de deixar a Copel. Casada com o copeliano 
José Carlos de Godoy e mãe de três fi lhos, entre eles o 
copeliano Rafael Galdino de Godoy, Graça entrou na 
Empresa como auxiliar administrativo, atuou em várias 
funções por cerca de 10 anos e então trabalhou por 
18 anos como atendente social. Os últimos cinco anos 
passou na área administrativa. Segundo Graça, foi no 
serviço social que ela encontrou as maiores motivações 
para realizar atividades além do trabalho.

Tia Graça. Este apelido foi dado pelos fi lhos de 
copelianos que participavam das colônias de férias 
da Associação dos Empregados de Londrina. Chefe 
Graça. Já este apelido foi dado pelos “lobinhos” que 
participavam do grupo dos escoteiros Luz de Baden, 
também da Associação. E as crianças estão incluídas 
entre os benefícios que Graça ajudou a conquistar 
dentro da Empresa. 

Militante dos direitos das mulheres, a aposentada 
lutou pela implantação do auxílio-creche, foi diretora 
do Kilowatt Esporte Clube (KEC) e lá organizava 
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APOSENTADORIA

UMA NOVA ETAPAUMA NOVA ETAPA
CONHEÇA O PROGRAMA DE DESLIGAMENTO 
VOLUNTÁRIO DA COPEL

AJUDA PARA PLANEJAR 
A NOVA ETAPA
Tomar a decisão de encerrar as 
atividades profi ssionais merece muita 
refl exão. Como forma de auxílio, desde 
2007 a Copel oferece o Programa de 
Pré-Aposentadoria (PPA). Voltado para 
quem aderiu ao PDV ou para aqueles 
que pretendem se aposentar em até 
dois anos, o PPA oferece uma série de 
palestras.

Os assuntos abordados nos dois 
dias do evento estão relacionados às 
mudanças que poderão ocorrer nessa 
nova fase, como questões fi nanceiras, 
sociais, psicológicas, saúde e aspectos 
previdenciários. Além dos copelianos, 
o convite se estende aos cônjuges. Até 
o ano passado, foram realizados oito 
eventos, com um publico de 640 pessoas. 
Para este ano, estão programadas mais 
quatro edições do programa.        

Até março deste ano, mais de 500 empregados deixarão 
a empresa pelo Programa de Desligamento Voluntário 
(PDV). Esse programa existe há quinze anos e objetiva 

a renovação do quadro pessoal, além de oferecer uma 
gratifi cação ao profi ssional que deixa a empresa.

Para aderir ao PDV, o empregado deve primeiro obter a 
aposentadoria pelo INSS e, em seguida, formalizar o pedido 
de desligamento através de formulário específi co encontrado 
no programa Complete. Essa requisição pode ser feita até 
um mês depois da concessão do benefício da Previdência. 
O desligamento ocorre geralmente um mês depois. “Com o 
PDV, o empregado pode planejar sua saída e terá uma reserva 
econômica para iniciar outra atividade ou aproveitar melhor 
a aposentadoria”, explica José Carlos Catisti, assistente da 
Superintendência de Recursos Humanos.

Em dezembro de 2009, o cálculo da compensação 
indenizatória sofreu mudanças. Se antes aquele que aderia ao 
programa recebia 40% do total do FGTS, hoje ele é calculado 
com base no tempo de serviço na Copel, tendo como limite 30 
anos. Essa medida, mais benéfi ca para o empregado, reforça 
a valorização do trabalho realizado pelo copeliano. Desde a 
primeira edição, quatro mil empregados aderiram ao programa.  

Por Silvia Imoto Kawatani de Oliveira
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NATAL

EMPREGADOS VOLUNTÁRIOS ENCENARAM O NASCIMENTO 
DE JESUS NA CAPITAL E INTERIOR 

Cumprindo uma tradição que a 
cada ano atrai e empolga mais 
gente, dezenas de empregados 

da Copel e seus dependentes – todos 
voluntários – mobilizaram-se durante 
todo o último mês de dezembro para 
encenar um Auto de Natal da Copel, 
que emociona e guia os espectadores 
a uma refl exão sobre o verdadeiro 
signifi cado da data. Ao todo, 38 
cidades do Estado receberam a “visita” 
dos atores.

Para conseguir atingir o maior 
número possível de pessoas, a Copel 
formou cinco equipes de “atores” que 
se apresentaram em comunidades 
próximas a suas bases de trabalho. 
Cada elenco conta com cerca de 
40 pessoas – mais o pessoal que se 
encarrega de dar uma ajuda com os 
fi gurinos, maquiagem, som, cenários e 
iluminação – que atuam sob a direção 
de Aparecido Massi, da Coordenação 
de Marketing da estatal em Curitiba.

Há anos, Massi dedica parte do 
seu tempo a criar, produzir, dirigir e 
coordenar peças de cunho litúrgico 
como a Paixão de Cristo, que é 
encenada na Pedreira Paulo Leminski, 
em Curitiba. É dele também o roteiro 
do Auto de Natal da Copel, que tem 
duração aproximada de 40 minutos. 
“Além de multiplicar o alcance da 
iniciativa, levando a mais gente uma 
mensagem de paz e esperança, as 
apresentações aproximam a Copel 
da população”, salientou o gerente 
da Coordenação de Marketing da 
empresa, Moacir Boscardin.

BOCAIUVA DO SUL

MATELÂNDIA
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MEDIANEIRA SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

PALMEIRA

NOROESTE

Fo
to

s:
 P

au
lo

 H
. T

. F
ra

nc
o,

 P
ed

ro
 P

au
lo

 d
e 

A
lm

ei
da

,  
C

iro
 M

. S
hi

m
ad

a,
 K

lib
so

n 
de

 O
liv

ei
ra



COPEL INFORMAÇÕES24

MEIO AMBIENTE E SOLIDARIEDADE EM 
PRIMEIRO LUGAR NO NATAL COPELIANO

Além do Auto de Natal, aconteceram outras 
comemorações por todo o Estado envolvendo a 
Copel. Em Curitiba, a equipe do setor de almoxarifado 

de materiais recicláveis do Polo Atuba resolveu inovar 
na decoração. Ao invés de comprar enfeites prontos, 
construíram uma árvore de Natal com o material mais 
abundante por lá: sucata. 

A ideia surgiu para chamar a atenção dos colegas para a 
atividade do departamento. “Muitos imaginam que a Copel 
simplesmente joga fora aquilo que não tem mais utilidade. 
Mas aqui, cada tipo de material passa por uma triagem, 
depois são licitados, dando uma fi nalidade para essa sucata”, 
explica Hilson Rodrigues da Silva, um dos idealizadores do 
enfeite ecológico. 

Além de Hilson, colaboraram para o projeto os 
empregados Marco Aurélio Gonçalves, Marcelo César 
Cordeiro, Luís Carlos dos Santos e os terceirizados Luciano 
da Cruz e César Augusto. Para construir a árvore, o grupo 
levou cerca de duas semanas, soldando os canos para 
formar a estrutura e adicionando os “enfeites” durante os 
intervalos e após o horário de trabalho.

ÁRVORE DE SUCATA

CORAL INFANTIL DO HSBC SE APRESENTOU NA COPEL

NATAL
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SOLIDARIEDADE
Em Londrina foi o Atendimento Telefônico que 
fi cou mais colorido. E não foi só pelos enfeites 
caprichados, feitos pela atendente Izabel 
Aparecida dos Santos. Uma árvore também 
serviu de ponto de coleta de contribuições para 
as crianças e adolescentes do Núcleo Social 
Evangélico da cidade.

Uma árvore de Natal solidária também foi 
montada no saguão do prédio da regional de 
Londrina para que os empregados pudessem 
colocar presentes que foram doados às 131 
crianças da creche Helene Campregher. As 
crianças receberam os presentes lá mesmo, 
com direito uma festa com comes e bebes, 
brincadeiras e, claro, Papai Noel.

Em Cornélio Procópio foram famílias ligadas 
à Pastoral da Criança, pessoas com defi ciência 
e portadores de HIV que tiveram um Natal 
melhor graças à ação dos copelianos, que 
voluntariamente doaram cestas básicas a todos 
eles. A vontade de ajudar o próximo também 
motivou Antônio Luís Gomes da Fonseca, da 

área de Projetos da Regional, a apadrinhar uma creche 
na cidade. Apenas com a ajuda da família, ele entregou 
doces e brinquedos a mais de 60 crianças.

Uma bela apresentação foi a recompensa que os 
pequenos do Coral Infantil do Instituto HSBC deram aos 
empregados da Copel pelos presentes que receberam. 
As crianças se apresentaram no auditório da sede 
da Companhia, em Curitiba. No fi nal, eles ganharam 
presentes do “Papai Noel”. A apresentação foi organizada 
pelas duas Cipas da sede. 

Durante a entrega dos presentes, os empregados da 
Copel Helena Savaris Secco e Guilherme Leonardo Araújo 
também “agradeceram” a apresentação das crianças com 
música, cantando canções que falavam de amizade e paz. 
O Coral Infantil integra o Programa HSBC Educação, que 
benefi cia 400 crianças de 11 entidades sociais da Capital.

Na região Noroeste, os empregados da Copel se uniram 
para mais fazer mais uma edição do Natal Sem Fome, 
campanha tradicional por lá. Ao todo, os copelianos 
doaram cerca de 1,1 tonelada de alimentos da cesta 
básica, além de brinquedos, cestas de Natal e panetones. 
Tudo que foi arrecadado foi entregue a famílias e crianças 
carentes e asilos.

NATAL SOLIDÁRIO 
EM LONDRINA NATAL SEM FOME NO NOROESTE
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CAPASAÚDE

INIMIGO INVISÍVEL
SEXTO TIPO DE TUMOR MAIS COMUM NO MUNDO, O CÂNCER 
DE PRÓSTATA NÃO APRESENTA SINTOMAS VISÍVEIS
Por Silvia Imoto Kawatani de Oliveira

O exame de sangue rotineiro aponta uma 
irregularidade. O médico analisa os resultados 
e pede outro exame, que faz a maioria dos 

homens tremer: toque retal. Esse cenário acontece 
com mais frequência do que se imagina. Segundo 
dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o 
câncer de próstata é o sexto tipo de tumor mais 
comum no mundo e o mais prevalecente em homens, 
responsável por 10% do total de câncer. A estimativa 
do instituto para 2008/2009 aponta que serão mais 
49.530 novos casos da moléstia, com maior incidência 
nas regiões Sul e Sudeste. Enquanto a média nacional 
de risco estimado é de 52 casos para 100 mil homens, 
no Sudeste o número sobre a 63 para 100 mil e no Sul, 
69 para 100 mil. Em números absolutos, seriam 9.500 
novos casos na região, 3.430 no Estado do Paraná.  

Na Copel são 4.855 empregados com idade igual 
ou superior a 45 anos que são encaminhados para 
realização de exames periódicos anuais. Entre os 
aposentados e pensionistas, são 4.352 homens. Como 
a entrega desses exames não é de caráter obrigatório, 
não há dados concretos sobre a incidência da doença 
em copelianos e ex-copelianos. Um levantamento 
informal do setor de Medicina Ocupacional da 
Copel apontou 16 casos diagnosticados entre os 
empregados da ativa.

MAL SILENCIOSO
O câncer de próstata não causa dor ou desconforto e 
seu desenvolvimento nem é percebido pelo portador. 
“É uma doença assintomática”, diz Márcia V. Azevedo 
de Andrade, enfermeira do departamento de Saúde 
Ocupacional da Copel, “a pessoa só descobre através 
do exame ou quando as células cancerígenas já se 
espalharam. Nesse caso, o tumor invade primeiro 
os anexos e logo chega à rede linfática, tornando a 
recuperação mais difícil”.

Dois exames combinados 
podem indicar o 
aparecimento do câncer de 
próstata. O primeiro vem 
da amostra do sangue. 
Um de seus componentes, 
a proteína PSA, é 

produzida tanto pelo tecido normal da 
próstata quanto pelas células cancerígenas. 
Por isso, um aumento no nível dessa 
proteína pode indicar o aparecimento da 
doença. Entretanto, o exame de toque 
retal é imprescindível para confi rmar 
a constatação. Isso porque os valores 
considerados dentro da normalidade são 
pouco específi cos, e há casos em que o 
enfermo apresenta nível de PSA dentro 
da faixa “normal”, assim como homens 
saudáveis estejam fora da faixa de valores 
aceitáveis. “O toque retal continua sendo 
o exame mais confi ável para  diagnosticar 
o câncer de próstata. Mas o medo, o 
preconceito e a vergonha impedem que 
muitos o façam, causando aumento no 
número de doentes em estágio avançado”, 
lamenta Andrade. 

A enfermeira do 
trabalho, Márcia 

V. A. de Andrade, 
alerta que o câncer 

de próstata não 
apresenta sintomas 

e a prevenção é a 
medida mais segura

EXAMES 
PERIÓDICOS 
DETECTAM 
A PRESENÇA 
DO CÂNCER 
DE PRÓSTATA 
NO INÍCIO
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LETALIDADE E PREVENÇÃO
Três quartos dos casos ocorrem em homens 
a partir dos 65 anos e, por isso, é chamado 
de câncer da terceira idade. Segundo o 
INCA, embora seja o mais prevalecente em 
homens, esse tipo de câncer tem índice 
de mortalidade baixa, com uma taxa de 
sobrevida média de 5 anos que chega a 
58%. Mas os tratamentos são agressivos: 
quimioterapia, radioterapia ou cirurgia para 
retirada das células afetadas. 

Mais fácil do que controlar a doença, 
entretanto, é adotar alguns cuidados que 
auxiliam na prevenção. Além de fazer os 
exames de PSA e toque retal, há outros 
cuidados importantes. Na conclusão do INCA, 
entre as atitudes que podem ajudar, estão 
hábitos de vida saudáveis que garantam 
maior resistência, como alimentação 
balanceada e uma dieta rica em vegetais, 
selênio, vitaminas D e E, licopeno e ômega 3. 

Também foram identifi cados alguns 
fatores que favorecem o aparecimento da 
doença, como o hábito de fumar e a ingestão 
excessiva de gordura animal, carne vermelha 
e cálcio. Ainda de acordo com o estudo, o 
câncer de próstata tem mais probabilidade 
de ser fatal para os obesos. 

SAIBA MAIS 
INCA http://www.inca.gov.br/estimativa/2008/versaofi nal.pdf
Portal Saúde http://portal.saude.gov.br/portal/saude/

SAÚDE MASCULINA EM ALTA
Diante desses dados, some-se o fato de que os homens 
vivem, em média, sete anos menos do que as mulheres, têm 
mais doenças do coração, incidência de diabetes, além de 
colesterol e pressão arterial mais elevados, e tem-se o quadro 
de desvantagem da saúde masculina em relação à feminina. 
Segundo Andrade, “o preconceito e a falta de cuidado com a 
própria saúde são fatores que contribuem para esse cenário”. 
Pensando nisso, algumas regionais da Copel aproveitaram 
a SIPAT para focar a questão do câncer de próstata. Em 
Campo Mourão, Maringá e Londrina, a saúde do homem foi 
um dos temas que mais gerou interesse dos participantes. 
Urologistas locais explicaram sobre a importância dos exames 
preventivos regulares de câncer de próstata, além de abordar 
aspectos do desenvolvimento corporal e mental dos homens.

O Ministério da Saúde também se posicionou a respeito 
do assunto e lançou, neste ano, a Política Nacional de Saúde 
do Homem. No Plano de Ação estão investimentos em 
ultrassonografi a de próstata e cirurgia para doenças 
do tratamento masculino, além da compra de novos 
equipamentos, contratação de recursos humanos, campanhas 
de comunicação e repasse de verbas para os governos 
estaduais. Porque saúde é, sim, coisa de “macho”, diz Márcia.

Equipe de Saúde Ocupacional da Copel
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GESTÃO

COPEL ADOTA A 
GESTÃO INTEGRADA
COM A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 
EMPRESARIAL E DE CONSUMIDORES, A COMPANHIA AVANÇA E
SE ALINHA ÀS GRANDES EMPRESAS DO SETOR ELÉTRICO NACIONAL
Por Sergio Sato

Os dias 30 de dezembro de 2009 e 14 
de janeiro de 2010 serão lembrados 
no futuro como datas históricas para 

a Copel, pois marcaram o posicionamento 
da Empresa em um novo patamar de 
gestão empresarial com a assinatura de dois 
contratos, respectivamente: de Enterprise 
Resource Planning (ERP), para fornecimento 
de uma solução informatizada de sistema 
integrado de gestão empresarial para seus 
negócios de energia e telecomunicações, 
e de Soluções de Gestão Integrada de 
Consumidores (CIS), que compreende a 
aquisição de soluções CIS para seus negócios 
de energia e de telecomunicações.

Equipes da Copel e dos fornecedores – 
cerca de 150 profi ssionais para cada solução 
(ERP e CIS) – trabalharão em conjunto e em 
paralelo para implantar os sistemas em 12 
meses. O contrato ERP foi de R$ 39,36 milhões 
e o de CIS, R$ 41,75 milhões. Ambos contratos 
compreendem um período de 36 meses, que 
se iniciou em janeiro. Os trabalhos seguem 
até o processo de implantação, previsto para 
a virada de 2010/2011, e têm vigência de mais 
24 meses para acompanhamento, operação 
assistida pós-implantação e serviço de 
manutenção e suporte técnico.

Com a efetiva implantação dos novos 
sistemas, a Copel passará a contar com 
poderosas ferramentas de gestão e controle 

de todos os seus processos cruciais de gestão. 
Isto signifi cará a adoção das melhores práticas 
de mercado, com efi ciência e agilidade 
operacional, transparência e atendimento à 
legislação específi ca em tempo hábil, melhoria 
e correção nos processos relacionados à gestão 
empresarial, disponibilização de informações 
consistentes, além de uma maior agilidade nas 
tomadas de decisões pelo grupo executivo 
da empresa. Isto também liberará tempo para 
que os profi ssionais e gestores da Companhia 
dediquem esforços maiores à parte nobre da 
gestão empresarial que é o estudo de mercado, 
a elaboração de estratégias empresariais, o 
acompanhamento da execução do que foi 
planejado, o planejamento da comunicação 
com os diversos públicos envolvidos em 
cada ação e o controle dos processos e dos 
resultados obtidos.

Juntos, os sistemas ERP-CIS criarão novas 
e excelentes oportunidades de inovações, 
bem como possibilitarão um novo patamar de 
obtenção de dados sobre todos os processos 
da Empresa, o que dará aos gestores uma 
gama ampla e rica de informações e dados que 
fundamentarão com maior segurança a tomada 
de decisões rápidas, o que é fundamental num 
mundo que anda na velocidade dos bits.

O diretor de Administração da Copel e 
patrocinador dos projetos ERP-CIS, Antonio 
Rycheta, enfatizou a colaboração de todos, o 
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Contratos de ERP e CIS vão garantir avanços signifi cativos na gestão da Copel

que, segundo ele, permitiu chegar ao momento 
da assinatura dos contratos com segurança e 
conforto, e destacou a atuação das áreas jurídica, 
de tecnologia da informação, de logística de 
suprimentos, fi nanceira, contábil e comercial.

“Com a assinatura desses contratos 
completamos uma etapa muito importante, para 
a qual foi decisivo o apoio de toda a diretoria e 
do conselho de administração e a colaboração 
de todos os nossos profi ssionais. Agora vem 
a fase da implantação e a expectativa é muito 
grande”, afi rmou. Segundo o diretor, o fato de 
a Copel ser uma das últimas grandes empresas 
do setor elétrico brasileiro a adotar essas 
soluções é uma vantagem, pois as tecnologias 
já estão maduras e completamente adaptadas 
às peculiaridades do setor. “Confi amos que o 
projeto prosseguirá sem maiores difi culdades 
porque temos profi ssionais altamente 
capacitados e os melhores parceiros como 
fornecedores. Será um trabalho desafi ante e 
muito interessante”, concluiu.

O sistema ERP será viabilizado pelo 
consórcio constituído pelas empresas SAP 
Brasil Ltda., CSC Computer Sciences Brasil S.A., 
Ingram Micro Tecnologia e Informática Ltda. e 
Sonda Procwork Informática Ltda. e o CIS pelo 
consórcio constituído pelas empresas Elucid 
Solutions S.A., Objective Solutions Consultoria 
e Desenvolvimento de Sistemas Ltda. e Ação 
Informática Brasil Ltda. Os dois consórcios 
foram denominados Araucária.

KICK OFF
No último dia 5 de fevereiro, os empregados 
da Copel conheceram o planejamento do 
programa de implantação das duas soluções. 
A reunião, também conhecida como kick 
off  ou pontapé inicial, marca um novo 
processo na Companhia e reuniu todo o time 
de contratados formado pelos Consórcios 
Araucária, diretores da Copel e os empregados 
que vão se dedicar exclusivamente ao processo 
de implantação desses programas.
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NOTAS

INUSITADO I
Já era a segunda vez que a Copel solicitava que os leituristas de 
Altamira do Paraná verifi cassem o medidor da fazenda Pirata. No 
entanto, com a ponte que dá ao acesso ao local estava destruída 
há cinco meses, o trabalho não era viável. Na primeira tentativa, o 
leiturista Wiliam Binatti relatou que o trabalho não foi possível devido 
ao acesso. Porém, na segunda vez resolveu fazer a leitura. Tirou a 
camiseta, atirou as botas para a outra margem e encarou sete metros 
dentro da água para atravessar o rio. “Era um dia mais tranquilo. 
Terminei as outras leituras e deu tempo de fazer dessa forma”, contou. 
Ele precisava de tempo não só porque teve que passar pela água. 
Binatti precisou andar dois quilômetros até a fazenda para realizar a 
leitura e mais dois para voltar. E, claro, nadar de novo.

INUSITADO II 
Além das difi culdades de acesso, as áreas rurais também não 
contam com unidades consumidoras bem sinalizadas. Foi 
pensando nisso que um consumidor resolveu usar a criatividade 
para ajudar os empregados da Copel. Rosnel Wolney Leite 
estava pleiteando uma nova ligação e, para garantir que sua 
propriedade seria encontrada, colocou uma placa indicativa 
no caminho com o número do protocolo do seu pedido e o 
número da ligação do seu vizinho. Assim, os empregados Sônia 
Peter Signorini e Márcio Alexandre Ramos Pinto não tiveram 
problemas para encontrar o local e assim realizar o trabalho.

BIODIESEL
O projeto piloto para a instalação de uma usina 
produtora de biodiesel destinado ao uso e consumo 
dos produtores rurais voltados à agricultura familiar 
deverá se transformar em realidade na metade 
de 2010, marcando o início do programa Paraná 
Bioenergia. O passo decisivo para a implantação prática 
foi dado pelo governador Roberto Requião em meados 
de novembro, quando lançou formalmente o edital de 
licitação da Copel, em regime de concorrência pública, 
para a aquisição das máquinas e equipamentos que 
integrarão a planta de produção de biodiesel a ser 
instalada em São Jorge do Oeste, município localizado 
na região sudoeste do Estado. O preço máximo global 
estabelecido pela Copel para a licitação, na modalidade 
“técnica e preço”, é de R$ 2,47 milhões.

NOVA CONCESSÃO 
A Copel recebeu do Ministério de Minas e Energia, 
no fi nal do ano passado, a concessão para 
construir e operar a linha de transmissão que 
ligará as subestações Foz do Iguaçu, pertencente à 
empresa Furnas Centrais Elétricas, e Cascavel Oeste, 
pertencente à Copel, na tensão de 525 mil volts. 
A obra tem investimentos estimados em R$ 90 
milhões pela Aneel e deve estar concluída no prazo 
de 24 meses. Com 115 km de extensão e operando 
em circuito simples, a nova linha vai reforçar o 
sistema de transmissão na fronteira oeste do 
Paraná, constituindo-se na primeira ligação direta 
da Usina de Itaipu com o sistema elétrico do Sul do 
Brasil. O direito de executar e operar a nova linha 
ligando as subestações Foz do Iguaçu e Cascavel 
Oeste foi conquistado pela Copel num leilão 
realizado pela Aneel em maio do ano passado.
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TOP OF MIND 
Após 15 anos de existência 
do prêmio Top of Mind, que 
congratula as marcas mais 
lembradas em cada estado 
brasileiro, é possível dizer que o prêmio contou 
um pouco da história da Copel em cada ano 
em que a pesquisa foi realizada refl etindo a boa 
reputação da Companhia. Das quinze edições, 
11 foram vencidas pela Copel. E em 2009 não 
foi diferente. A Copel recebeu o prêmio Top of 
Mind e Grandes & Líderes em duas pesquisas 
realizados pela Revista Amanhã. Somando os 
11 títulos, a Copel é a empresa que mais detém 
o prêmio desde a criação em 1995.

DE GELADEIRA NOVA!  
No fi nal do ano passado, a Copel trocou as geladeiras velhas por novas 
de 12 mil famílias paranaenses de baixa renda. A ação integra um 
programa da Companhia que tem por fi nalidade combater o desperdício 
de eletricidade, promovendo o seu uso efi ciente e ajudando as famílias 
de comunidades carentes a reduzirem o valor da conta de luz. O 
programa está sendo implementado priorizando as cidades com maior 
concentração de consumidores classifi cados como de baixa renda e já 
está na sua terceira edição. Ele também inclui a doação de lâmpadas 
fl uorescentes compactas, que gastam menos energia e duram mais, 
para substituição de lâmpadas incandescentes convencionais. Ao 
longo de 2007 e 2008 a Copel  conseguiu substituir 300 mil lâmpadas 
incandescentes e 6,8 mil refrigeradores velhos e obsoletos.

REPRESENTANTE
A estagiária da Copel, Karina Curiaki, junto com outros quatro 
estudantes do ensino médio, representou o Paraná em 
Brasília no início de novembro em uma réplica da Câmara 
dos Deputados criada pelo programa “Parlamento Jovem 
Brasileiro”. A “jovem deputada” cursa o 3º ano do Ensino 
Médio em um colégio estadual e, no período da tarde, 
auxilia nos trabalhos do Departamento de Relacionamento 
com Clientes e Medição da Copel em Londrina. Durante 
uma semana, 78 alunos que tiveram seus projetos de 
lei selecionados em todo o País puderam defender suas 
propostas e participar de votações nas comissões e em 
plenário. O projeto de Karina dispõe sobre a regulamentação 
do papel do psicólogo nas escolas.

SEMANA NACIONAL 
DA SEGURANÇA
Pelo quarto ano consecutivo, a Copel esteve 
engajada na programação da Semana Nacional 
da Segurança com Energia Elétrica. A edição 2009 
da campanha envolveu cerca de 400 empregados 
em mais de uma centena de cidades paranaenses. 
E o recado está chegando à população. Prova 
disto é que a Copel registrou uma diminuição 
signifi cativa na quantidade de acidentes com a 
comunidade nos últimos anos. Em 2006, primeiro 
ano da campanha, a Companhia contabilizou 89 
acidentes envolvendo a comunidade. Em 2008, 
este número caiu para 72 e este ano, até outubro, 
49 acidentes foram registrados.
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VOLUNTARIADO

“Não é preciso fazer muita coisa, mas é 
muito importante fazer alguma coisa com 
regularidade e responsabilidade”. Assim o 
cascavelense Harry Fockink interpretou o fato 
de ter recebido, no fi nal do ano passado, o 
Prêmio Voluntariado Transformador, conferido 
pelo Centro de Ação Voluntária de Curitiba. 
Aos 49 anos de vida, 21 deles na Copel, o 
engenheiro eletricista da Divisão de Controle 
de Qualidade Oeste concorreu e foi agraciado 
com o troféu principal na categoria “Combater 
a Aids, Malária e outras doenças”. Harry 
coordena zelosamente uma das duas reuniões 
semanais de uma entidade informal existente 
em Cascavel que vive às suas próprias 
expensas. Por princípio, a identidade dos 
cerca de 70 participantes não é revelada.

PRÊMIO INTERNACIONAL II
O prêmio é o resultado do reconhecimento da comunidade 
internacional de engenharia ligada a grandes barragens em 
geral, ao projeto empreendido pela Copel nos anos 70, à 
época a barragem mais alta do mundo com face de concreto. 
Além disso, Foz do Areia também foi considerada um marco 
internacional de engenharia pelo seu volume de enrocamento 
(14.000.000 m3 de rocha), bem como pela superfície da face 
de concreto (138.000 m2). O engenheiro responsável pela 
obra, Nelson Luiz de Sousa Pinto, também recebeu uma 
homenagem, das mãos do presidente da Copel, Rubens 
Ghilardi, após o prêmio internacional. 

PRÊMIO 
INTERNACIONAL I 
A barragem da Usina Hidrelétrica 
Governador Bento Munhoz da Rocha 
Neto, mais conhecida como Foz do Areia, 
recebeu o prêmio de Marco Internacional 
de Engenharia em estruturas deste 
tipo pelo pioneirismo e inovações de 
projeto e metodologias construtivas 
utilizadas durante sua construção, 
assim como pelo seu desempenho 
quanto à impermeabilização do maciço, 
demonstrado ao longo de mais de 30 
anos de operação. 
A condecoração 
foi dada durante o 
Primeiro Simpósio 
Internacional de 
Barragens de 
Enrocamento, 
que aconteceu 
no fi nal do ano 
passado na cidade 
de Chengdu, na 
China. 

NOTAS
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SUBESTAÇÃO MÓVEL I 
A Copel, por meio de uma parceria do Departamento de 
Manutenção Eletromecânica e Automação – DMEA com 
as regionais de Curitiba e de Maringá, construiu duas 
novas Subestações Móveis 34,5/13,8 kV - 7 MVA no ano 
passado. A primeira SE Móvel recentemente concluída pela 
VEMSDL (Curitiba) vai atender, além da grande Curitiba, 
a regional de Ponta Grossa. Já a SE móvel construída pela 
VEMSDN (Maringá) vai atender a regional de Maringá e a 
de Londrina. A Copel investiu cerca de R$ 725 mil em cada 
um dos novos equipamentos. Com a incorporação de mais 
duas unidades, a Copel Distribuição agora conta com o total 
de oito subestações móveis 34,5/13,8 kV estrategicamente 
distribuídas nas cinco regionais da DDI.

SUBESTAÇÃO MÓVEL II  
As subestações móveis foram montadas em cima de 
pranchas feitas sob medida por encomenda da Copel 
e são constituídas de um transformador, reator de 
aterramento, dois religadores, cabos de energia, entre 
outros acessórios. Este projeto tem como característica 
principal a utilização de equipamentos normalmente 
já usados no sistema da Copel sem que houvesse a 
necessidade de mandar construir equipamentos especiais 
e muitas vezes importados. Além disso, em caso de avaria 
de alguma das peças, é possível substituí-la facilmente, 
sem ter que recorrer ao fabricante. A utilização de 
tecnologia própria fez com que o equipamento custasse 
um terço do valor praticado no mercado.

PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
O programa de Pesquisa e Desenvolvimento e 
Inovação Tecnológica (P&D+I) da Copel registrou 
números expressivos em 2009: 55 projetos de 
pesquisa e desenvolvimento nos negócios de 
geração, transmissão e distribuição de energia, 
aplicando  em torno de R$ 13 milhões com 
regulamentação específi ca da Aneel. Para 
2010 está previsto, além dos 31 projetos em 
andamento, a execução de 30 projetos de 
P&D+I, a consolidação da Comissão Especialista 

Permanente de Avaliação Científi ca para 
Pesquisa e Desenvolvimento - CPAC  e a 
implantação do Plano Estratégico de P&D+I. 
Quem tem interesse de participar pode 
submeter seu projeto à apreciação. Mais 
informações podem ser obtidas no site da 
Copel (há um banner sobre o P&D+I na 
página principal) ou na intranet (o caminho 
é Corporativo/Gestão do Conhecimento/
Programas P&D).
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TURISMO

“UM SONHO”“UM SONHO”“UM SONHO”

PRÊMIO DA COPEL INCENTIVOU 
EMPREGADO A CONHECER LUGARES 
QUE HÁ MUITO TEMPO DESEJAVA

Quando somos criança sonhamos em conhecer 
muitos lugares. Certa vez, sonhei em conhecer a 
Europa. Mas, claro, acordei na hora. Pensei: vou 

sonhar com o Nordeste, com o Pantanal, com o Rio de 
Janeiro que tenho mais chances de realizar. Mas, em 2009, 
meu sonho tornou-se realidade.

Fui vencedor do premio inovações Copel 2008. Entre 
as formas de receber o prêmio estava uma visita técnica 
em qualquer lugar que me interessasse profi ssionalmente. 
Pois bem. Após a troca de alguns e-mails, agendei uma 
visita em uma usina nuclear na França, em uma fábrica 
de transformadores na Itália e na empresa que distribui 
energia elétrica para toda a Itália. A viagem durou oito 
dias, dos quais três utilizei para as visitas e o restante para 
conhecer “alguns lugares”. E já que parte da despesa da 
minha viagem foi custeada pelo prêmio, resolvi gastar mais 
e levei minha esposa e meu fi lho. 

Primeiro sonho realizado: dirigir numa autoestrada da 
Europa. Pode parecer ridículo, mas passeio para mim tem 
que ter carro. Tenho que dirigir. Aluguei um carro em Milão 
e fui até Veneza. A cidade é única. Diferente em tudo. Foi 
emocionante andar por aquelas ruelas, atravessar pontes 
sobre os canais, chegar à praça São Marco, ouvir uma 
orquestra tocando “Por Ti Valore”, navegar pelos canais a bordo 
de uma gôndola. Nenhuma foto consegue descrever esse dia.

O tempo era curto e Roma nos esperava. Autoestrada 
A13, velocidade máxima permitida 140 km/h. Fui a 120 km/h. 

Não confi ei no meu "Fiestinha", pois mesmo 
com meus mapinhas do Google consegui 
me perder. Fomos ao Coliseu. Se você não 
conhece a história pergunta-se: para que 
serviu esse monte de pedra? Mas visto por 
dentro emociona. Roma antiga, Vaticano, 
Praça São Pedro com o Papa ao fundo em 
plena audiência, Capela Sistina. Vários lugares 
que não se pode deixar de conhecer...

Próximo destino: Paris. Do aeroporto para o 
hotel já foi possível ver a Torre Eiff el, enorme, 
magistral. Olhando de baixo já é bonita. Subir 
até o topo e ver toda Paris do alto, então, foi 
maravilhoso. Eu pensei: essa cidade é a mais 
visitada do mundo só por causa dessa torre? 
Turista de primeira viagem e sem guia é 
complicado. Ainda bem que inventaram um 
ônibus para “city-tour”. Conseguimos conhecer 
vários lugares como a Igreja de Notre Dame, o 
Rio Sena, palácio daqui, palácio dali. Linda!

Certo momento, perguntei para o meu 
fi lho: não é aqui que mora a Monalisa? “É 
aqui mesmo”, ele respondeu. Era o Museu 
do Louvre. Lá estava ela. Mas os fl ashs eram 
tantos que eu nem consegui reparar se ela 
realmente “nos acompanha com os olhos”. E 
teve mais. Avenida Champs Elysées, Galeria 
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Lafayette, Arco do Triunfo e seus 284 degraus para se chegar 
ao topo. Realmente essa cidade merece o título de mais 
visitada, assim como também de mais cara.

Voando de Paris para Milão passamos por cima dos Alpes. 
Pensei: quero conhecer a neve. No aeroporto mesmo, aluguei 
um carro e partimos em direção ao Monte Bianco, na divisa 
da Itália com a França. Subimos em um teleférico que nos 
levou a 3.400 metros de altitude e lá estava a neve. Fazia 
10 graus negativos e só tínhamos blusas leves. Não deu 
para apreciar por muito tempo. Até a máquina fotográfi ca 
congelou. Então, voltamos para Milão, uma cidade  industrial 
sem muitos atrativos. Já era hora de voltar e, além das 
imagens e lembranças, trouxe algumas considerações.

Apesar da globalização, a língua ainda é uma barreira. 
Se você não souber falar a língua do país em que vai visitar, 
precisa ter noções básicas de inglês ou um guia turístico. 
Morrer de fome ninguém morre mesmo. Mas pedir uma 
comida que não está no menu, uma informação turística, 
tentar entender a moça do check-in te dizendo que o 
aeroporto estava fechado por causa de um protesto é 
complicado. Por sorte meu fi lho, de 15 anos, estuda inglês e 
conseguiu colocar em prática tudo o que aprendeu.

Dizem que o motorista italiano é ruim no volante. Não é 
verdade. Rodei 1.500 km dentro da Itália e não me estressei 
em nenhum momento. No entanto, se você acha que nosso 
pedágio é muito caro, lá é de assustar. Está certo que são 
autoestradas que fazem as nossas parecer estradas rurais. 

Claudio Bortoletto,  45 anos, operador 
do CODMT em Maringá. Ele viajou em 
companhia da sua mulher, Carmem 
Bortoletto, e do seu fi lho, Pedro 
Henrique Bortoletto. Conte você 
também sobre a sua viagem. 
Escreva para revistaci@copel.com

Mas, dependendo do trecho, você gasta 
mais de pedágio do que de combustível. 
Existem também as estradas alternativas, 
estatais, sem pedágio, mas a viagem pode 
demorar muito mais tempo.

Normalmente quem viaja a passeio 
para o exterior é porque já conhece o 
Brasil inteiro. Acho que comecei de trás 
pra frente. Conheci uma usina nuclear e 
não conheço Itaipu. Subi na Torre Eiff el e 
não conheço o Cristo Redentor. Vi a neve e 
ainda não vi as Cataratas do Iguaçu. Entrei 
no Museu do Louvre, mas nunca  entrei no 
Masp. Andei pela avenida Champs Elysee e 
não conheço a avenida Paulista. Entrei no 
San Siro, estádio do Milan, e não conheço 
o Maracanã e nem o Parque São Jorge. 
Rezei com o papa na Praça São Pedro e não 
conheço Aparecida do Norte. Mas, pelo 
menos a parte mais “difícil” eu já fi z.

Fotos: Arquivo pessoal de Claudio Bortoletto
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OBRAS

SETE NOVAS SUBESTAÇÕES 
EM 2009
E OS INVESTIMENTOS DA 
COPEL VÃO AUMENTAR. PARA 
2010 E 2011 ESTÃO PREVISTAS 
15 NOVAS SUBESTAÇÕES

O  robusto programa de obras 
do sistema de transmissão 
desenvolvido em 2009 

estabeleceu um novo recorde anual nos 
números da Copel. Só no ano passado, 
sete novas subestações entraram 
em operação. O número foi bastante 
signifi cativo quando comparado com anos 
anteriores (veja infográfi co na pág. 38). 
Além dos novos empreendimentos, 
também foram realizadas obras de 
ampliação de potência instalada em 
diversas subestações no Estado. 

Ao todo foram investidos 196 milhões 
de reais na construção e ampliação de 
subestações e linhas de transmissão 
em todas as regiões do Paraná, com 
a entrega, além das subestações, de 
371 km de linhas de transmissão, 
acrescentando 761 MVA (megavolts-
ampères) de potência de transformação. 

Para 2010 os desafi os são ainda 
maiores, pois estão previstos 
investimentos da ordem de 303 
milhões e a construção de 74 km 
de linhas de transmissão, seis novas 
subestações, acrescentando 379 
MVA de potência de transformação. 
Também estarão em andamento nove 
novos empreendimentos, que serão 
concluídos em 2011, mais a linha de 
transmissão 500 kV.

Confi ra, a seguir, as melhorias já 
trazidas pela Copel no fi nal de 2009 e 
início deste ano.

PONTA GROSSA GANHA REFORÇO
A subestação Uvaranas, em Ponta Grossa, inaugurada no 
início de novembro, emprega as mais modernas tecnologias 
em construção e operação de sistemas digitalizados de 
transformação de energia. Além de avançada, a nova 
subestação foi projetada de forma a fi car integrada à 
paisagem urbana e somou investimentos de R$ 19 milhões 
que vão benefi ciar um terço da população da cidade.

A instalação da subestação foi precedida de uma consulta 
à comunidade residente no entorno do empreendimento, 
para informá-la da segurança de operação da subestação e 
sua colaboração para a valorização dos imóveis da região. 
“Esta obra, construída em harmonia com o meio urbano 
é um exemplo da preocupação da Copel em atender aos 
seus consumidores sem perder de vista a sustentabilidade 
socioambiental”, afi rmou o presidente da Copel, Rubens 
Ghilardi. “Sua construção atende a um Plano Decenal, 
garantindo energia para o desenvolvimento de Ponta 
Grossa nos próximos anos”, completou.

A região onde foi construída tem mais de 25 mil unidades 
consumidoras e, por atender uma projeção de crescimento 
residencial, comercial e industrial num período de dez anos, 
vai fomentar a geração de renda e a economia da cidade. A 
subestação Uvaranas será incorporada ao sistema da Copel 
operando com dois transformadores de 41 MVA de potência 
cada para alimentar seis circuitos urbanos na tensão de 
13.800 volts. No futuro, a unidade poderá ser expandida 
para abrigar mais um transformador do mesmo porte e 
alimentar até 21 circuitos. 

Inauguração de Uvaranas faz parte de uma série de obras que a atual 
gestão da Copel está fazendo em prol do desenvolvimento do Estado
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SUBESTAÇÃO CAMPINA DO SIQUEIRA, 
EM CURITIBA, JÁ ESTÁ OPERANDO
A Copel colocou em operação, em novembro, a 
nova subestação Campina do Siqueira, um reforço 
da maior importância para garantir qualidade e 
confi abilidade – agora e nos próximos anos – ao 
suprimento de energia elétrica aos mais de 45 mil 
consumidores instalados nos bairros do Bigorrilho, 
Campina do Siqueira e Mossunguê, na região oeste 
de Curitiba. A nova unidade é totalmente abrigada 
para integrar-se ao ambiente onde está inserida.

O empreendimento absorveu investimentos da 
ordem de R$ 15 milhões e vem dar sustentação ao 
acelerado processo de crescimento desses bairros, 
cuja demanda vinha sendo atendida por quatro 
outras subestações. “Com uma nova subestação 
localizada mais perto dos pontos de consumo, 
há ganhos de confi abilidade por conta da menor 
extensão dos circuitos alimentadores e, também, 
pela fl exibilidade operacional em situações de 
contingência em que seja preciso manobrar ou 
redirecionar os fl uxos de eletricidade nas redes 
de distribuição”, explica Jaime de Oliveira Kuhn, 
superintendente de Obras de Transmissão da Copel.

A subestação Campina do Siqueira está sendo 
incorporada ao sistema elétrico da Copel operando 
com dois transformadores de 41,6 MVA de potência 
de transformação cada, alimentando inicialmente 
nove circuitos urbanos na tensão de 13.800 volts. No 
futuro, a unidade poderá ser expandida para abrigar 
mais um transformador do mesmo porte e alimentar 
até 21 circuitos de distribuição.

SUBESTAÇÃO XAXIM, EM CURITIBA, 
ATENDE A SEIS BAIRROS
Os bairros da região sul de Curitiba ganharam da 
Copel um considerável reforço nas condições de 
atendimento ao consumo de energia elétrica, com 
a entrada em operação da nova subestação Xaxim, 
em novembro. Resultado de investimentos totais 
de R$ 23 milhões, a unidade assume a condição de 
principal fonte de suprimento para as mais de 32 mil 
ligações elétricas existentes nos bairros do Xaxim, 
Lindóia, Fanny, Hauer, Boqueirão e Pinheirinho.

Além de ampliar a disponibilidade de energia 
para uso nesses bairros e de melhorar a qualidade 
e a confi abilidade dos serviços elétricos, a entrada 
em operação da subestação  aliviou as condições de 
operação de outra subestação, a do Pinheirinho, que 
respondia pelo suprimento à região. Conectada na 
tensão de 69 mil volts à subestação Cidade Industrial 
por uma linha de transmissão com 14,3 km de 
extensão, a nova subestação Xaxim está equipada 
com dois transformadores com potência individual 
de 41,6 MVA. Em caso de necessidade futura, ambas 
as instalações comportam reforço e ampliação.

Subestação Campina do Siqueira já está garantindo o suprimento 
de energia elétrica aos mais de 45 mil consumidores dos bairros 
do Bigorrilho, Campina do Siqueira e Mossunguê

Subestação do Xaxim também é completamente abrigada 
para garantir a harmonia com o meio urbano
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CENTROSUL DO ESTADO TEM NOVA 
SUBESTAÇÃO
A disponibilidade de energia elétrica para sustentar o 
crescimento da região de Imbituva, no Centro-Sul do 
Estado, acaba de ganhar um substancial reforço com 
a entrada em operação, no fi nal de dezembro, de uma 
nova e grande subestação. O empreendimento exigiu 
recursos totais da ordem de R$ 20,6 milhões, sendo R$ 
12 milhões destinados à subestação propriamente dita 
e mais R$ 8,6 milhões investidos na construção de uma 
linha de transmissão na tensão de 138 mil volts, com 
57,3 km de extensão. 

O reforço providenciado pela Copel vem benefi ciar 
diretamente um conjunto formado por mais de 15 
mil unidades consumidoras em seis municípios – 
Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Guamiranga, Prudentópolis 
e Teixeira Soares – que passam a dispor de mais 
energia elétrica para consumo e em condições de 
elevada confi abilidade. “O empreendimento garante 
o pleno atendimento ao crescimento da demanda 
na região pelos próximos anos e também reduz 
substancialmente o risco de desligamentos gerais 
provocados por situações de emergência”, observou 
Jaime de Oliveira Kuhn.

SÃO JOÃO DO TRIUNFO TAMBÉM 
GANHA REFORÇO
A região de São João do Triunfo, no Centro-
Sul do Estado, também ganha reforço na 
disponibilidade de energia elétrica com a nova 
subestação que a Copel colocou em operação. 
Resultado de investimentos da ordem de 
R$ 1,5 milhão, o empreendimento benefi cia 
diretamente a um conjunto de 3,5 mil unidades 
consumidoras instaladas em São João do 
Triunfo e nas vizinhas localidades de Água 
Branca, Angaí, Coxilhão, Lagoa da Cruz, Estiva, 
Rio da Areia de Cima e Taió.

Da nova subestação partem três circuitos 
alimentadores, que atendem as áreas urbana e 
rural de toda a região. A eletricidade, recebida 
na tensão de 34,5 mil Volts, é processada 
num transformador com potência de 7 MVA e 
redistribuída na tensão de 13,8 mil Volts para os 
três circuitos, assegurando aos consumidores 
suprimento em níveis adequados de tensão e 
com maior confi abilidade. Ao sistema elétrico, 
a subestação confere maior fl exibilidade 
operacional, tendo em vista a grande 
sazonalidade das cargas demandadas – 
decorrência das atividades econômicas 
desenvolvidas na região.

AUMENTA OFERTA DE ENERGIA 
EM FOZ DO IGUAÇU
A Copel colocou em operação, em meados 
de dezembro, o setor de 138 mil Volts da 
subestação Foz do Iguaçu Norte, um reforço de 
grande importância para garantir qualidade e 
confi abilidade ao suprimento de energia a mais 
de 65 mil consumidores de Foz do Iguaçu e região. 

“Os ganhos de confi abilidade fi cam por 
conta desse novo ponto de injeção de energia, 
que dará maior fl exibilidade operacional em 
situações de emergência em que seja preciso 
manobrar ou redirecionar os fl uxos de energia 
nas linhas de transmissão existentes em 138 mil 
Volts entre Cascavel e Foz do Iguaçu”, explicou 
Jaime de Oliveira Khun. Além da implantação 
do setor 138 mil Volts na subestação Foz 
do Iguaçu Norte, foram realizadas também 
ampliações físicas nas subestações Medianeira, 
Foz do Iguaçu e Vila Yolanda, em Foz do Iguaçu. 

COPEL AMPLIA SUBESTAÇÃO DE 
ROLÂNDIA
O atendimento à demanda de indústria, comércio 
e residências de Rolândia, no Norte do Estado, por 
energia elétrica ganhou um importante reforço no 
fi nal de janeiro, com a entrada em operação de mais 
um transformador de 42 MVA de potência na principal 
subestação da cidade. A instalação do equipamento 
dobrou a capacidade da unidade, o que signifi ca mais 
energia disponível para o crescimento da cidade, e 
possibilita também a divisão da carga da subestação, 
conferindo maior confi abilidade ao sistema.
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A Copel investe na preservação 
do nosso recurso ma is precioso 



QUEM É BOM SEMPRE VOLTA 
Integrante do ISE Bovespa desde sua criação, em 2005, a Copel 

cedeu seu lugar em 2008. Mas, reconquistou em 2009-2010 
o direito de compor o seleto grupo de empresas do índice . 
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