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Net income:

In the nine months of 2008, COPEL recorded net income
of R$ 899.0 million, which corresponded to R$ 3.29 per share.
In the third quarter alone, COPEL recorded net income of
R$ 286.0 million (R$ 1.04 per share).

Energy Sales:

Power consumption by the captive market billed by
COPEL grew 6.4% in the first nine months of 2008. The following
variations were recorded in the consumption of the Company’s
main categories: residential, 4.7%; commercial, 6.2%; indus-
trial, 9.0%; and rural, 6.2%.

The following charts feature the monthly power
consumption billed by COPEL from 2006 to 2008:

PRINCIPAIS FATOS/
MAIN EVENTS

Resultado:

Nos primeiros nove meses de 2008, a COPEL obteve
lucro líquido de R$ 899,0 milhões, que correspondeu a
R$ 3,29 por ação. Somente no terceiro trimestre, o lucro líqui-
do registrado foi de R$ 286,0 milhões (R$ 1,04 por ação).

Vendas de Energia por Classe:

As vendas de energia no mercado cativo da COPEL
Distribuição apresentaram crescimento de 6,4% nos primei-
ros nove meses de 2008. As principais classes de consumo
da COPEL registraram as seguintes variações: residencial,
4,7%; comercial, 6,2%; industrial, 9,0%; e rural, 6,2%.

Os gráficos a seguir apresentam o consumo mensal
de energia elétrica faturado pela COPEL no período de 2006
a 2008:
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No gráfico abaixo, é apresentado um comparativo das
taxas de crescimento de vendas de energia da COPEL em
relação à Região Sul e às vendas totais de energia do Brasil.

Taxa de Crescimento do Consumo de Energia/ 

Growth Rate of Power Consumption 

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

Set/Sep07 Out/Oct07 Nov/Nov07 Dez/Dec07 Jan/Jan08 Fev/Fev08 M ar/Mar08 Abr/Apr08 M ai/M ay08 Jun/Jun08 Jul/Jul08 Ago/Aug08 Set/Sep08

(%)

Copel Região Sul/ South Region BR

The chart below features a comparison of the sales
growth rates of COPEL, of the utilities in the Southern Region
of Brazil, and of all utilities in Brazil.
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Licença de Instalação da Usina Hidrelétrica de Mauá:

O empreendimento de 361 MW pertence ao Consórcio
Energético Cruzeiro do Sul, uma parceria entre a COPEL –
com 51% de participação – e a Eletrosul com 49%. Em 24 de
março de 2008, o Instituto Ambiental do Paraná – IAP conce-
deu a Licença de Instalação da Usina Hidrelétrica de Mauá,
localizada no Rio Tibagi, no Estado do Paraná. Em 16 de
maio de 2008, o Tribunal Regional Federal restabeleceu
liminar da Justiça Federal de Londrina (PR) que condiciona a
concessão de licenças de instalação de usinas e barragens
no Rio Tibagi a uma avaliação ambiental integrada da bacia
hidrográfica. Entretanto, em 18 de julho de 2008 o presidente
do Superior Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que
embargava as obras permitindo o início da construção da
usina.

UEG Araucária - UEGA:

O contrato de locação da UEGA, firmado entre a
Petrobras e a COPEL, foi prorrogado até dezembro de 2008, e
prevê uma opção de rescisão antecipada, sem ônus para as
partes.

Fitch eleva ratings da COPEL:

Em 22 de outubro de 2008, a Fitch Ratings elevou para
‘AA (bra)’, de ‘AA- (bra)’, o Rating Nacional de Longo Prazo da
Companhia Paranaense de Energia - COPEL e de sua quarta
emissão de debêntures. Ao mesmo tempo, elevou para
‘AA+(bra)’, de ‘AA (bra)’, o Rating Nacional de Longo Prazo da
terceira emissão de debêntures da COPEL. A perspectiva do
rating corporativo é “Estável”. Segundo a Fitch, “a elevação
dos ratings se baseia na consolidação do forte perfil financei-
ro da COPEL e de suas subsidiárias. O grupo apresenta re-
duzida alavancagem financeira, significativa geração
operacional de caixa e robusta posição de liquidez frente a
sua dívida.”

Convocação para a 173ª Assembléia Geral Extraordinária:

A COPEL convocou seus acionistas para se reunirem
em Assembléia-Geral Extraordinária em 28 de novembro de
2008, para deliberarem sobre a cisão e extinção da subsidiá-
ria integral COPEL Participações S.A. e versão de ativos para
a Companhia Paranaense de Energia – COPEL e para a
COPEL Geração e Transmissão S.A.

Prêmio “Top of Mind”:

A pesquisa Top of Mind deste ano apontou a COPEL
como empresa campeã em três categorias: a marca mais
lembrada, a de empresa em que gostaria de trabalhar e a de
empresa preocupada com problemas sociais. Nos 14 anos
de pesquisa no Paraná, a Revista Amanhã e o Instituto Bonilha
confirmaram a companhia de energia como um ícone empre-
sarial por ter sido a mais lembrada pela décima vez.

COPEL - 3ª maior Empresa do Paraná e 5ª na Região Sul

(Revista Amanhã):

A COPEL foi classificada pela Revista Amanhã como a
quinta maior empresa entre as 500 do Sul, e terceira entre as
empresas paranaenses. O ranking foi feito pela Revista Ama-
nhã em conjunto com a PricewaterhouseCoopers por meio de
um cálculo próprio que leva em conta o patrimônio líquido, a
receita bruta e o lucro líquido.

Installation License for the Mauá Hydroelectric Power Plant:

This 361 MW project belongs to Consórcio Energético
Cruzeiro do Sul, a partnership between COPEL (with a 51%
interest) and Eletrosul (with a 49% interest). On March 24, 2008,
the Environmental Institute of Paraná (IAP) issued the
Installation License for the Mauá Hydroelectric Power Plant,
located on the Tibagi River, in the State of Paraná. On May 16,
2008, the Regional Federal Court reinstated a preliminary
injunction issued by a federal judge in Londrina (State of
Paraná) which made the issue of installation licenses for power
plants and dams on the Tibagi River conditional upon an
integrated environmental assessment of the entire river basin.
On July 18, 2008, however, the chief justice of the Superior
Court of Justice suspended the injunction which had interrupted
the work on the Mauá Power Plant, allowing construction to
begin.

UEG Araucária - UEGA:

The UEGA lease agreement between Petrobras and
COPEL, was extended until December 2008, provides for a
premature termination clause, without liability to either party.

Fitch raises COPEL’s ratings:

On October 22, 2008, Fitch Ratings raised the long-
term national rating of COPEL and its fourth debenture issue
from ‘AA- (bra)’ to ‘AA (bra)’ with a stable outlook, and the long-
term national rating of COPEL’s third debenture issue from ‘AA
(bra)’ to ‘AA+(bra)’. According to Fitch, “the ratings were raised
based on the consolidation of the strong financial profile of
COPEL and its subsidiaries. The group has low financial
leverage, significant operational cash flow and robust liquidity
in comparison with its debt.”

Call for the 173rd Extraordinary General Meeting:

COPEL called its shareholders to an Extraordinary General
Meeting to be held on November 28, 2008, to resolve on the
spin-off and extinction of the wholly-owned subsidiary COPEL
Participações S.A. and transfer of assets to Companhia
Paranaense de Energia – COPEL and COPEL Geração e
Transmissão S.A.

 “Top of Mind” Award:

This year’s Top of Mind survey elected COPEL as the best
company in three categories: the best remembered brand,
the best company to work for and the company most concerned
with social issues. In the 14 years of survey in Paraná, the
Amanhã magazine and the Bonilha Institute confirmed COPEL
as a corporate icon, being the best remembered company for
the tenth time.

COPEL – 3rd Largest Company in Paraná and 5th in the South

Region (Amanhã magazine):

COPEL was ranked by the Amanhã magazine as the
fifth largest company among the South’s 500, and the third
largest among Paraná companies. The ranking was drawn up
by the Amanhã magazine in conjunction with Pricewaterhouse
Coopers using a proprietary calculation method that takes into
account shareholders’ equity, gross revenue and net income.
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RECURSOS HUMANOS/
HUMAN RESOURCES

Quadro Funcional:

A COPEL encerrou os  primeiros nove meses de 2008
com um total de 8.270 empregados, distribuídos da seguinte
forma entre as subsidiárias integrais da Companhia:

COPEL Geração e Transmissão = 1.492
COPEL Distribuição = 6.416
COPEL Telecomunicações = 332
COPEL Participações = 30

Ao final de setembro de 2008, a COPEL Distribuição
tinha 544 consumidores por empregado.

A Compagas, a Elejor e a UEG Araucária, empresas
em que a COPEL possui participação acionária majoritária,
contavam com 97, 6 e 3 empregados, respectivamente.

Workforce:

COPEL’s workforce at the end of the first nine months of
2008 amounted to 8,270 employees assigned to the Company’s
wholly-owned subsidiaries as follows:

COPEL Geração e Transmissão = 1,492 employees
COPEL Distribuição = 6,416 employees
COPEL Telecomunicações = 332 employees
COPEL Participações = 30 employees

As of September 2008, COPEL Distribuição recorded
a customer-to-employee ratio of 544.

Compagas, Elejor and UEG Araucária, companies in
which COPEL holds a majority interest, had 97, 6 and 3
employees, respectively.

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO/
GENERATION AND TRANSMISSION

Na tabela a seguir são apresentadas a capacidade e a
produção de energia do parque gerador da COPEL nos nove
primeiros meses de 2008:

   Usinas/ Capacidade Instalada/ Energia Assegurada/ Geração/ Vencimento da Concessão/

Power Plants Installed Capacity Assured Power Generation Concession expires

(MW) (MW médio/ Average MW) (GWh)

  Hidrelétricas/ Hydro Plants 4.529,6 1.946,6 14.268,4 -

     Gov. Bento M. da Rocha Netto  (Foz do Areia) 1.676,0 576,0 3.976,7 2023

     Gov. Ney Aminthas de B. Braga  (Segredo) 1.260,0 603,0 4.847,5 2009

     Gov. José Richa (Salto Caxias) 1.240,0 605,0 4.263,0 2010

     Gov. Pedro V. Parigot de Souza 260,0 109,0 836,3 2015

     Guaricana 36,0 13,6 116,6 2026

     Chaminé 18,0 11,6 84,4 2026

     Apucaraninha 10,0 6,7 26,5 2025

     Mourão 8,2 5,3 20,4 2015

     Derivação do Rio Jordão 6,5 5,8 36,3 2009

     Marumbi 4,8 3,9 17,6 *

     São Jorge 2,3 1,6 8,0 2024

     Chopim I 2,0 1,3 11,8 2015

     Rio dos Patos 1,7 1,1 7,6 2014

     Cavernoso 1,3 0,9 7,4 2011

     Melissa 1,0 0,6 3,2 **

     Salto do Vau 0,9 0,6 4,4 **

     Pitangui 0,9 0,6 0,7 **

  Termelétrica/ Thermal Plant 20,0 10,3 47,7 -

     Figueira 20,0 10,3 47,7 2019

   TOTAL 4.549,6 1.956,9 14.316,1 -

* Em homologação na ANEEL/ Submitted to ANNEL for ratif ication.

** Usinas com capacidade inferior a 1 MW possuem apenas registro na ANEEL/ Pow er plants w ith capacity below  1 MW are only required to be registered at ANEEL.

The following table features capacity and productivity
figures from COPEL’s power plants, in the first nine months of
2008:
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A COPEL também possui participação no capital de
empreendimentos de geração de energia elétrica, conforme
apresentado abaixo:

Linhas de Transmissão:

Na tabela abaixo é apresentada a extensão das linhas
de transmissão da COPEL por nível de tensão:

Usinas/ Capacidade Insta lada/ Energia  Assegurada/ Vencimento da Concessão/

Pow er Plants Installed Capacity Assured Power Concession expires

(MW) (MW médio/ Average MW)

Dona Francisca 125,0 80,0 23,03% 2033

Foz do Chopim 29,1 21,5 35,77% 2030

Santa Clara (Elejor)* 123,8 72,4 70,00% ** 2036

Fundão (Elejor)* 122,6 67,9 70,00% ** 2036

Eólica do Paraná 2,5 **** 100,00% *** 2029

Araucária 484,5 **** 80,00% 2029

   TOTAL 887,5 241,8 - -

* Inclui PCH/ Small Hydroelectric Projects included

** Participação nas ações ordinárias/ Interest composed of common shares

***A  COPEL Geração e Transmissão adquiriu 70% das quotas , e a COPEL Participações já possuia 30%/

   COPEL Geração e Transmissão acquired 70% of  the quotas , and COPEL Participações already ow ned the remaining 30%.

**** Não se aplica/ not applicable

Participação da Copel/ 

COPEL's stake

Subestações:

A tabela a seguir apresenta o dimensionamento do
parque de subestações de transmissão da COPEL, aberto
por tensão:

Principais Indicadores:

Número de usinas:

- COPEL: 18 (17 hidrelétricas e 1 termelétrica)
- Participações: 6 (4 hidrelétricas, 1 termelétrica e 1 eólica)

Número de usinas automatizadas e teleoperadas:

- COPEL: 15
- Participações: 3

Capacidade instalada:

- COPEL: 4.550 MW
- Participações: 602 MW 1

- Total: 5.152 MW

Número de subestações elevadoras:

- COPEL: 14 (automatizadas e teleoperadas)

   Linhas de Transmissão/ Transmission Lines km

  138 kV 7,8

  230 kV 1.660,7

  525 kV 161,3

  TOTAL 1.829,8

Tensão/ Subestações Automatizadas/

Voltage Automated Substations MVA

   230 kV 26 7.484,7

   525 kV 4 2.800,0

TOTAL 30 10.284,7

1 Proporcional à participação da COPEL no capital

COPEL also holds equity interests in other power
generation projects, as shown below:

Transmission Lines:

The following table presents the length of COPEL’s
transmission lines by voltage level:

Substations:

The main features of COPEL’s transmission substations
are shown below, broken down by voltage level:

Main Features:

Number of power plants:

- COPEL: 18 (17 hydroelectric and 1 thermal power plant)
- Corporate Partnerships: 6 (4 hydroelectric, 1 thermal, and 1
wind power plant)

Number of automated and remote-controlled power plants:

- COPEL: 15
- Corporate Partnerships: 3

Installed Capacity:

- COPEL: 4,550 MW
- Corporate Partnerships: 602 MW 1

- Total: 5,152 MW

Number of step-up substations:

- COPEL: 14 (automated and remote-controlled)

1 Proportional to the COPEL’s stake.
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DISTRIBUIÇÃO/
DISTRIBUTION

Vendas de Energia:

As vendas de energia elétrica no mercado cativo da
COPEL Distribuição totalizaram, no período de janeiro a se-
tembro de 2008, 14.645 GWh e apresentaram crescimento
de 6,4%. Já o mercado total (que inclui o fornecimento a con-
sumidores cativos e livres e também o suprimento de ener-
gia a outras concessionárias de distribuição no Estado do
Paraná) alcançou 15.915 GWh e cresceu 4,8%. Destaca-se
que esse desempenho decorreu, principalmente, da conti-
nuidade da combinação de alguns fatores econômicos, como:

(i) o bom desempenho da safra, associado aos
altos preços das commodities, proporcionou aumento
da renda do agricultor;

(ii) a ampliação do mercado interno devido ao acrés
cimo da renda disponível em função da maior oferta de
crédito, benefícios de programas sociais e a elevação
do salário mínimo;

(iii) a elevação nas exportações de alguns itens,
principalmente do setor agrícola;

(iv) a geração de 154.896 novos postos formais de
trabalho nos primeiros nove meses de 2008, repre
sentando acréscimo de 7,95% em relação ao mesmo
período de 2007. Esse foi o melhor desempenho dos
estados da região sul e o terceiro melhor do País.

A tabela a seguir apresenta as vendas de energia da
COPEL abertas por classe de consumo:

Energy Sales:

Energy Sales billed by COPEL Distribuição from
January to September 2008 totaled 14,645 GWh, 6.4% up year
on year, while total billed consumption (including captive and
free customers and supplies to other distributors in the State of
Paraná) came to 15,915 GWh, up by 4.8%. This was chiefly
due to the continuity of the conjunction of the following factors:

(i) the healthy performance of the agricultural sector
and high commodities prices, which pushed up farmers’
earnings;

(ii) growth in the domestic market, mainly driven by the
increase in disposable income, in turn fueled by
expanded credit, social programs and successive
increases in the minimum wage;

(iii) higher exports of certain items, especially
agricultural produce; and

(iv) the creation of 154,896 new registered jobs in the
first nine months of 2008, representing a 7.95% increase
over the same period in 2007. This was the best
performance in the south region states and the third
best in the country.

The table below breaks down the energy sales by
customer category:

GWh

3T08/3Q08 3T07/3Q07 Var % 9M08 9M07 Var %

(1) (2) (1 / 2) (3) (4) (3 / 4)

Residencial/ Residential     1.342     1.270 5,6       4.009    3.827 4,7 

Industrial/ Industrial     1.770     1.622 9,1       5.077    4.660 9,0 

Comercial/ Commercial        964        890 8,3       2.937    2.765 6,2 

Rural/ Rural        377        353 6,7       1.202    1.132 6,2 

Outras/ Other        479        462 3,6       1.421    1.385 2,6 

Total Cativo/ Captive Customers Total     4.931     4.597 7,3     14.645  13.769 6,4 

Consumidores livres/ Free customers - 

Copel Geração e Transmissão        302        349 (13,3)          897    1.056 (15,1)

Total Fornecimento/ 

Total Supply to Final Customers
    5.233     4.946 5,8 15542,0  14.825 4,8 

Concessionárias/ Wholesale        126        120 5,1          373       354 5,4 

TOTAL     5.360     5.066 5,8     15.915  15.179 4,8 

Classe/ Segment

Mercado Cativo:

A análise do mercado cativo da COPEL Distribuição
indica que a classe residencial consumiu 4.009 GWh, tendo
crescido 4,7% e representando 27,4% desse mercado. O con-
sumo médio por consumidor foi igual a 161,7 kWh/mês, indi-
cando aumento de 1,9%. Em setembro de 2008 houve
faturamento para 2.754.584 consumidores.

A classe industrial consumiu 5.077 GWh e cresceu 9%,
representando 34,7% do mercado cativo. Além de expressivo,
esse foi, no período, destacadamente o melhor desempenho
entre todas as classes de consumo da COPEL, com influên-

Captive Market:

The analysis of COPEL Distribuição’s captive market
indicates that the residential segment consumed 4,009 GWh,
a 4.7% growth, representing 27.4% of this market. Average
consumption per customer stood at 161.7 kWh/month, an
increase of 1.9%. In September 2008, 2,754,584 customers
were billed.

The industrial segment consumed 5,077 GWh and grew
9%, representing 34.7% of the captive market. Besides being
a significant increase, this was easily the best performance
among all of COPEL’s consumption segments, influenced
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cia principalmente dos seguintes ramos industriais: veículos
automotores, máquinas e equipamentos, edição e impres-
são de papel e celulose. Em setembro de 2008, houve
faturamento para 61.903 consumidores, número 7% acima
do verificado em setembro de 2007.

A classe comercial consumiu 2.937 GWh, com cresci-
mento de 6,2%, representando 20,1% do mercado cativo. Em
setembro de 2008, houve faturamento para 292.791 consu-
midores.

A classe rural consumiu 1.202 GWh, representando
8,2% do mercado cativo, com crescimento de 6,2%. Em se-
tembro de 2008, houve faturamento para 336.311 consumi-
dores rurais.

As demais classes de consumo (poderes públicos,
iluminação pública, serviços públicos e próprio) apresenta-
ram, nesse período, consumo de 1.421 GWh, cresceram 2.6%
em relação ao mesmo período do ano passado e representa-
ram 9,7% do mercado cativo. Em setembro de 2008, houve
faturamento para 46.341 consumidores.

Mercado Livre:

As vendas de energia para os consumidores livres
atendidos pela COPEL Geração e Transmissão apresenta-
ram redução de 15,1% como reflexo do término de alguns
contratos.

Número de Consumidores:

O número de consumidores faturados pela COPEL é
apresentado na tabela a seguir:

Vendas para o Mercado Fio da COPEL Distribuição - TUSD:

O mercado fio da COPEL Distribuição (composto pelo
mercado cativo, pelo suprimento a concessionárias dentro
do Estado do Paraná e pela totalidade dos consumidores
livres existentes na sua área de concessão) apresentou cres-
cimento de 6,6% até setembro de 2008 em relação ao mes-
mo período de 2007.

Consumidores/ Customers

Classe/ Segment Set 08/ Sep 08 Set 07/ Sep 07  Var %

  Residencial/ Residential 2.754.584 2.680.617 2,8

  Industrial/ Industrial 61.903 57.851 7,0

  Comercial/ Commercial 292.791 283.500 3,3

  Rural/ Rural 336.311 332.231 1,2

  Outras/ Other 46.341 44.306 4,6

TOTAL CATIVO/  CAPTIVE CUSTOMER TOTAL 3.491.930 3.398.505 2,7

Consumidores livres/ Free customers -  Copel Geração e Transmissão 15 17 (11,8)

TOTAL 3.491.945 3.398.522 2,7

GWh

3T08/3Q08 3T07/3Q07 Var. % 9M08 9M07 Var. %
(1) (2) (1 / 2) (3) (4) (3 / 4)

Mercado fio (TUSD)/ Grid Market (TUSD) 5.891 5.539 6,4 17.573 16.486 6,6 
4

chiefly by the following industrial sectors: automotive vehicles,
machinery and equipment, publishing, printing and pulp. In
September 2008, 61,903 customers were billed, an increase
of 7% year on year.

The commercial segment consumed 2,937 GWh,
growth of 6.2%, representing 20.1% of the captive market. In
September 2008, 292,791 customers were billed.

The rural segment consumed 1,202 GWh, representing
8.2% of the captive market and growth of 6.2%. In September
2008, 336,311 rural customers were billed.

The other consumption segments (government, public
lighting, utilities and own consumption) registered consumption
of 1,421 GWh in the period, a 2.6% growth year on year,
representing 9.7% of the captive market. In September 2008,
46,341 customers were billed.

Free Market:

Energy consumption by free customers served by
COPEL Geração e Transmissão declined by 15.1% due to the
termination of certain contracts.

Number of Customers:

The number of customers billed by COPEL is shown
on the following table:

Sales to Distribuition’s Grid Market - TUSD:

COPEL Distribuição’s grid market, comprising the
captive market, supply to other distributors in Paraná and all
free consumers in the Company’s concession area, grew 6.6%
year on year in the first nine months of 2008.
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Qualidade de Fornecimento:

Os dois principais indicadores da qualidade do forne-

cimento de energia elétrica são o DEC (duração equivalente

de interrupções por consumidor) e o FEC (freqüência equiva-

lente de interrupções por consumidor).

A evolução desses indicadores e do tempo de espera

é mostrada no quadro a seguir:

Redes Compactas:

A COPEL vem implantando redes compactas em áre-

as urbanas com elevado grau de arborização nas proximida-

des das redes de distribuição. Essa tecnologia evita cortes e

podas de árvores e melhora a qualidade do fornecimento,

pois reduz o número de desligamentos.

Ao final de setembro de 2008, a extensão das redes

compactas instaladas era de 1.507 km.

Redes Secundárias Isoladas:

A COPEL também está investindo em redes secundá-

rias isoladas em baixa tensão (127/220 V), que apresentam

vantagens significativas em relação à rede aérea convencio-

nal, tais como:

- melhorar os indicadores DEC e FEC;

- dificultar o roubo de energia;

- melhorar as condições do meio ambiente e reduzir a área

de podas;

- aumentar a segurança;

- reduzir a queda de tensão ao longo da rede; e

- aumentar a vida útil dos transformadores pela redução do

número de curtos-circuitos na rede, entre outras.

Ao final de setembro de 2008, a extensão das redes de

distribuição secundárias isoladas instaladas era de 3.363

km.

Linhas de Distribuição:

Na tabela a seguir são apresentadas as linhas de dis-

tribuição da COPEL:

9M DEC* FEC Tempo de espera (horas)/

 (horas/ hours) (interrupções/ outages) Waiting time (hours)

2004 8,83 9,45 1:12

2005 9,03 9,29 1:14

2006 10,37 9,72 1:20

2007 8,93 8,59 1:21

2008 8,47 7,56 1:23

* DEC medido em horas e centesimal de horas/ DEC measured in hours and hundredths of an hour

   Linhas de Distribuição/ Distribution Lines km

  13,8 kV 96.545,7

  34,5 kV 76.903,0

  69 kV 1.173,2

  88 kV 58,2

  138 kV 4.495,7

  TOTAL 179.175,8

Quality of supply:

The main indicators of power supply quality are DEC

(outage duration by consumer/year) and FEC (outage

frequency by consumer/year).

The evolution of such indicators, as well as the average

waiting times, are shown below:

Compact-design distribution lines:

COPEL has continued to implement compact-design

distribution lines in urban areas with a high concentration of

trees surrounding the distribution grids. This technology helps

to preserve the environment, as trees in the vicinity of power

grids do not need to be cut off or severely trimmed, and to

improve the quality of power supply by reducing the number of

unplanned outages.

The total length of urban compact-design distribution

lines in operation as of September 2008 was 1,507 km.

Secondary Isolated Lines:

COPEL has also invested in low-voltage (127/220 V)

secondary isolated lines, which offer such significant

advantages over regular overhead lines as:

- improvement in DEC and FEC distribution performance

indicators;

- defense against illegal connections;

- improved environmental conditions and reduced tree areas

subject to trimming;

- improved safety;

- reduced voltage drops throughout the grid; and

- increased transformer useful life due to the reduction of short-

circuits, among other advantages.

The total length of secondary isolated lines in operation

as of September 2008 was 3,363 km.

Distribution Lines:

The following table feature information about COPEL’s

distribution lines:
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Tensão/ Nº Subestações/ Subestações Automatizadas/
Voltage N. Substations Automated Substations

   34,5 kV 238 235 1.624,0
     69 kV 32 31 2.086,1
     88 kV - - 5,0
   138 kV 74 74 5.313,9

TOTAL 344 340 9.029,0

MVA

Fluxo de Energia Consolidado (Jan-Set 2008): Consolidated Energy Flowchart (Jan-Sep 2008):

GWh

45,68%

14.316 43,54%

14.645 97,52%

2,73%

373 2,48%

44,35%

2.595

18.563 56,46%

Itaipu: 4.093

CCEAR: 10.405

Itiquira: 682 7,24%

Dona Francisca: 485

MRE/ CCEE: 1.779

Outros/ Other: 1.120

Requisito Estadual / State Demand

739

Ct Bilaterais/ Bilateral Contracts:

14.582

15.018

Perdas e diferenças / Losses and Differences

897

Energia Suprida / Supplied Energy

CCEAR: 9.344

91

2.382

2.643MRE/ CCEE:

1.552

Rede básica/ Basic Netw ork losses:

Distribuição/ Distribution losses:

Alocação de contratos no CG/ CG Contracts:

Distribuição Direta / Retail

Geração Própria / Ow n Generation

Energia Comprada / Purchased Energy

32.879

Disponibilidade/

COPEL's available pow er

Consumidores Livres / Free Customers

Concessionárias / Wholesale

CCEAR = Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado/ CCEAR = Energy Purchase Agreements in the Regulated Market

MRE = Mecanismo de Realocação de Energia/ MRE = Energy Reallocation Mechanism

CCEE = Câmara de Comercialização de Energia Elétrica/ CCEE = Electric Power Trade Chamber

CG = Centro de Gravidade do Submercado (diferença entre a energia faturada e a recebida no CG)/
CG = Center of gravity of the Submarket (difference between billed energy and energy received from CG)

Valores sujeitos a alterações após o fechamento pela CCEE/ Amounts subject to changes after settlement by CCEE

FLUXO DE ENERGIA/
ENERGY FLOWCHART

Substations:

The following table features information about COPEL’s
distribution substations, broken down by voltage level:

Subestações:

A tabela a seguir apresenta o dimensionamento do
parque de subestações de distribuição  da COPEL, aberto
por tensão:

Principais Indicadores:

Número de localidades atendidas: 1.118

Número de municípios atendidos: 393

Main Features:

Number of localities served: 1,118

Number of municipalities: 393
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Fluxo de Energia - COPEL Geração e Transmissão: Energy Flowchart - COPEL Geração e Transmissão:

Fluxo de Energia - COPEL Distribuição: Energy Flowchart - COPEL Distribuição:

Os principais indicadores físicos da COPEL na área
de telecomunicações ao final de setembro de 2008 são os
seguintes:

Cabos ópticos instalados no anel principal: 5.255 km

Cabos ópticos auto-sustentados: 6.336 km

Número de cidades atendidas: 188

Número de clientes: 564

TELECOMUNICAÇÕES/
TELECOMMUNICATIONS

The main physical indicators of COPEL’s
telecommunications unit as of September 2008 are:

Total length of optical cables within the main ring: 5,255 km

Total length of self-sustained optical cables: 6,336 km

Number of cities served: 188

Number of customers: 564

GWh

9M08 9M07 Var. %

  Itaipu        4.093        3.488 17,3 

  CCEAR - COPEL Geração e Transmissão           914           881 3,8 

  CCEAR - outras/ Other        9.491        8.834 7,4 

  CIEN             -          1.147 -

  CCEE           726           146 396,4 

  Itiquira           682           682 -

  Outros/ Other        1.120        1.040 7,7 

Energia comprada/ Purchased energy      17.026      16.218 5,0 

Requisito Estadual/ State Demand      15.018      14.122 6,3 

   Distribuição direta/ Retail      14.645      13.769 6,4 

   Concessionárias/ Wholesale           373           354 5,4 

CCEE             -             150 -

 Energia vendida/ Sold energy      15.018      14.272 5,2 

Perdas e diferenças/ Losses and differences        2.007        1.945 3,2 

  Rede Básica/ Basic Network           364           346 5,4 

  Distribuição/ Distribution        1.552        1.496 3,8 

  Contratos/ Contracts            91           104 (12,9)

GWh

9M08 9M07 Var. %

  Geração própria/ Own generation   14.316   13.706 4,4 

  MRE/CCEE     1.053     1.367 (23,0)

  Dona Francisca        485       483 0,4 

  Outras/ Other          -         194 -

Disponibilidade/ Available Power   15.854   15.750 0,7 

  Contratos bilaterais/ Bilateral Contracts     2.595     2.979 (12,9)

  CCEAR Copel Distribuição        914       881 3,8 

  CCEAR outros/ Other Utilities     8.430     7.870 7,1 

  Consumidores livres/ Free customers        897     1.056 (15,1)

  MRE/ CCEE     2.643     2.604 1,5 

  Perdas e diferenças/ Losses and differences        375       360 4,2 



11

Rede de fibra óptica da COPEL Telecomunicações/ COPEL Telecomunicações Fiber Optic Network

Mapa do Estado do Paraná/ Map of the State of Paraná

PARTICIPAÇÕES/
CORPORATE PARTNERSHIPS

A COPEL participa de empresas e consórcios em di-
versos setores, tais como energia elétrica, saneamento, ser-
viços, gás e telecomunicações.

Setor de Energia Elétrica:

A COPEL tem participação em seis empreendimentos
de geração de energia elétrica, na modalidade de produtores
independentes de energia elétrica, com potência instalada
total de 887,5 MW.

Empreendimento/ Sócios/ PPA assinado com/
Company Partners PPA signed with

COPEL Participações - 23,03%

Gerdau - 51,82%

Celesc - 23,03%

Desenvix - 2,12%

COPEL Participações - 30% Consumidores livres/

COPEL  Ger. e Transm. - 70% Free customers

COPEL  - 35,77% Consumidores livres/

Silea Participações * - 64,23% Free customers

COPEL Participações  - 80% 

Petrobras - 20%

Elejor -  Usina Santa Clara 123,8 ** COPEL Participações  - 70% *** COPEL  Distribuição

          -  Usina Fundão 122,6 ** Paineiras - 30% ***

TOTAL 887,5

* Antiga DM Planejamento e Participações Ltda./ Former DM Planejamento e Participações Ltda.

** Inclui PCH/ Small Hydroelectric Projects included

*** Ações ON/ Common shares

COPEL  Geração e 
Transmissão

2,5

29,1

484,5

Dona Francisca

Centrais Eólicas do Paraná

Foz do Chopim

Araucária

Capacidade Instalada/
Installed Capacity  

(MW)

125,0

COPEL’s portfolio comprises interests in companies
and consortia operating in different sectors, such as electric
power, sanitation, services, gas supply, and
telecommunications.

Power Sector:

COPEL currently holds six partnerships in independent
power producers, with a total installed capacity of 887,5 MW.
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Novos Projetos

Usina Hidrelétrica de Mauá:

No terceiro leilão de energia nova realizado no dia 10
de outubro de 2006, o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul,
firmado entre COPEL Geração e Transmissão S.A. (51%) e
Eletrosul – Centrais Elétricas S.A. (49%)  na qualidade de
produtor independente de energia, conquistou a concessão
para a  exploração, durante 35 anos, da Usina Hidrelétrica de
Mauá.

O empreendimento está inserido no Programa de Ace-
leração do Crescimento – PAC, do Governo Federal, e será
constituído por uma usina principal de 350 MW e por uma
pequena central hidrelétrica - PCH complementar de 11 MW,
totalizando 361 MW de potência instalada. O reservatório terá
80 km de extensão e 83,8 km2 de superfície. A barragem terá
cerca de 745 m de comprimento e 85 m de altura máxima,
empregará a tecnologia de concreto compactado a rolo e terá
enrocamento com núcleo de argila. O volume total de concre-
to do maciço será da ordem de 580 mil m3.

O projeto tem um investimento total previsto aproxima-
do de 1 bilhão de reais, valor com data base de outubro de
2006, sendo que desse montante 51% serão investidos pela
COPEL Geração e Transmissão S.A. e 49% pela Eletrosul
Centrais Elétricas S.A. Em novembro de 2007, O Conselho
Monetário Nacional (CMN) autorizou exceção à Resolução nº
2.827/2001 do Banco Central do Brasil, que trata do
contingenciamento de crédito ao setor público, com vistas à
concessão de financiamento pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES), no montante de
aproximadamente R$ 360 milhões, para a participação da
COPEL na construção da Usina Hidrelétrica de Mauá. A ener-
gia da usina de Mauá foi comercializada em leilão da ANEEL
à tarifa de R$ 112,96/MWh, atualizados com base no IPCA
desde 1º de novembro de 2006. Foram negociados 192 MW
médios, a serem fornecidos a partir de janeiro de 2011. Os
gastos realizados nesse empreendimento são contabilizados
na conta de investimento, na proporção de quota parte no
consórcio, conforme determina o Manual de Contabilidade do
Serviço Público de Energia Elétrica.

Os trabalhos iniciaram em maio de 2007, com a emis-
são da ordem de serviço do projeto básico e o início do proje-
to executivo da usina e do sistema de transmissão associa-
do, a elaboração de especificações técnicas, memórias de
cálculo, desenhos e outros documentos relativos às diversas
estruturas da usina, a complementação das investigações
geológicas e serviços de topografia. O projeto foi concluído e
encontra-se aprovado pela ANEEL. O empreendimento pos-
sui Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental – EIA/RIMA apresentados em audiência pública e
aprovados pelo órgão licenciador, com emissão da Licença
de Instalação nº 6.496/2008. A ordem de serviço que determi-
nou o início das obras da Usina Hidrelétrica de Mauá foi assi-
nada em 21 de julho de 2008, sendo que o início da geração
comercial da primeira unidade geradora deverá ocorrer no
ano de 2011. Neste momento encontra-se em implantação o
canteiro de obras, com limpeza da área, terraplenagem,
compactação de aterros e construção das edificações dos
canteiros industrial, administrativo e de alojamentos. Foram
iniciadas, também, as escavações superficiais para a cons-
trução dos túneis de desvio do Rio Tibagi no local de constru-
ção da barragem.

Usina Hidrelétrica São Jerônimo:

O projeto compreende o futuro aproveitamento hidre-
létrico de São Jerônimo, localizado no Rio Tibagi, no Estado

New Projects:

Mauá Hydroelectric Power Plant:

At the third auction of power from new facilities on
October 10, 2006, the consortium (“Consórcio Energético Cru-
zeiro do Sul”) set up by COPEL (with a 51% interest) and
Eletrosul (49%) was awarded the 35-year concession for the
construction and operation of the Mauá Hydroelectric Power
Plant.

The project is part of the Federal Government’s Growth
Acceleration Program and will comprise a main 350 MW plant
anda secondary small hydropower unit rated 11 MW, for a total
of 361 MW of installed capacity. The plant’s reservoir will have
a perimeter of 80 km and a surface of 83.8 km2.  The dam will
have a length of 745 m and a maximum height of 85 m and will
be built with roller-compacted concrete, and its earthfill core
will be made of clay. The dam’s total concrete volume will be
around 580 thousand m3.

Total expenditures were estimated at around 1 billion
reais, as of October 2006, of which 51% will be invested by
COPEL Geração e Transmissão and 49% by Eletrosul Cen-
trais Elétricas. In November 2007, the National Monetary
Council (CMN) authorized an exception to Central Bank
Resolution no. 2,827/2001, which limited credit to state-owned
companies, in order to allow COPEL to obtain financing from
the National Economic and Social Development Bank
(BNDES), in the amount of around R$ 360 million, for the
Company’s share of construction expenditures in connection
with the Mauá Hydroelectric Power Plant. The facility’s total
power output (192 average MW) was sold at an ANEEL auction,
with supply starting in January 2011, at a price of R$ 112.96/
MWh, restated annually according to the variation of the IPCA
inflation index since November 1st, 2006. COPEL’s
expenditures in this project are recorded in its investment
account, proportionally to the Company’s stake, pursuant to
the Public Service Accounting Manual.

Work on the facility started in May 2007, with the order
of the basic project and the start of the executive project for the
plant and its associated transmission system, the draft of
technical specifications, calculations, designs, and other
documents pertaining to the different structures of the project,
supplemental geological surveys, and topography services.
The project has been concluded and approved by ANEEL. Its
Environmental Impact Study and Report have been submitted
to public review and approved by the licensing authority, as
attested by the issue of Installation License no. 6,496/2008.
The service order for the beginning of the construction of the
Mauá Hydroelectric Power Plant was signed on July 21, 2008,
and commercial generation is scheduled for 2011. Currently,
the construction site is being set up, with area cleanup, terrain
leveling, landfill compaction, and construction of industrial and
administrative facilities and personnel quarters. Superficial
excavation has also been started for the construction of
diversion tunnels for the Tibagi River at the dam’s construction
site.

São Jerônimo Hydroelectric Power Plant:

The São Jerônimo project comprises the future São
Jerônimo Hydroelectric Facility, on the Tibagi River, in the State
of Paraná. It will have two generating units rated 165.5 MW
each, for a total of 331 MW of installed capacity, and minimum
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do Paraná. A usina terá duas unidades geradoras com capa-
cidade nominal de 165,5 MW cada uma, totalizando capacida-
de mínima instalada de 331 MW, com energia mínima asse-
gurada de 165,5 MW médios. A implementação do empreen-
dimento terá como base a concessão de uso de bem público
para exploração do aproveitamento hidrelétrico de São
Jerônimo, constante do Edital de Leilão ANEEL 002/2001. O
início das obras depende de autorização do Congresso Naci-
onal, em conformidade com o artigo 231, parágrafo 3º, da
Constituição Federal, haja vista que o reservatório da usina
atinge áreas indígenas.

Projetos em Estudo:

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH):

A COPEL publicou, em setembro de 2008, edital de
chamada pública para selecionar empresas interessadas em
estabelecer parcerias para construção de pequenas centrais
hidrelétricas (PCHs) no Paraná.

Para implementar cada um dos projetos de PCH habi-
litados, a COPEL vai constituir sociedades de propósito es-
pecífico (SPE) e para atender à legislação estadual, será aci-
onista majoritária e também controladora em todas essas
sociedades. A  constituição de cada uma delas deverá ser
aprovada pela Assembléia Legislativa do Paraná.

As empresas interessadas em constituir parcerias com
a COPEL deverão apresentar um projeto básico de PCH a ser
instalada no Estado do Paraná, já com outorga de autoriza-
ção (condicionada ou não), em fase de outorga de autoriza-
ção, ou em análise pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL). Atualmente, existem cerca de 90 projetos de PCHs
no Paraná, que somam aproximadamente 900 MW de potên-
cia instalada, com possibilidade de atender a essas exigên-
cias.

Pequenas Centrais Termelétricas (PCT):

A COPEL publicou, edital de chamada pública para se-
lecionar usinas de álcool e açúcar interessadas em formar
parcerias para a construção de pequenas centrais
termelétricas que utilizarão bagaço de cana-de-açúcar como
combustível.

O objetivo da Companhia é participar majoritariamen-
te de empreendimentos até o total de 120 MW de potência
instalada, com investimentos da ordem de R$ 260 milhões a
serem repartidos entre os parceiros.

As usinas de álcool e açúcar fornecerão o bagaço de
cana-de-açúcar e a água necessários à operação das
termelétricas, recebendo – mediante contrato de longo prazo
– vapor e parte da eletricidade para consumo nas suas insta-
lações. A energia elétrica excedente será comercializada por
meio de leilões de energia no ambiente regulado, ou da rea-
lização de chamada pública para contratação de geração dis-
tribuída para atendimento ao mercado cativo da distribuidora.
Para a energia descontratada, admite-se a comercialização
no mercado  livre. A opção de comercialização escolhida será
aquela que for mais vantajosa para o empreendimento.

Conforme estimativas feitas pela COPEL, os exceden-
tes de bagaço de cana disponíveis no Paraná seriam sufici-
entes para alimentar um conjunto de termelétricas com po-
tência total de 600 MW.

Uma usina de açúcar e álcool já foi selecionada e en-
contra-se neste momento no processo de habilitação para a
formação de parceria. A PCT preliminarmente dimensionada
terá potência instalada próxima a 45 MW.

assured power of 165.5 average MW. The implementation of
the project is based on a concession for the use of public
property won by the São Jerônimo consortium at ANEEL
Auction 002/2001. The beginning of construction work depends
on National Congress authorization, pursuant to article 231,
3rd paragraph, of the Federal Constitution, since the facility’s
reservoir reaches Indian areas.

Projects under research:

Small Hydropower Projects:

In September 2008 COPEL published a notice to
prospective partners to select companies to jointly build small
hydropower units throughout Paraná.

To implement each eligible small hydropower project,
COPEL will set up special purpose companies (SPCs) and, to
meet state legal requirements, it will hold majority interests
and exercise control in these companies. The incorporation of
each SPC must be approved by the Paraná Legislative
Assembly.

Companies interested in establishing partnerships with
COPEL must submit a basic project for a small hydropower
unit to be installed in Paraná, which has either been authorized
(conditionally or not), submitted to authorization, or under
review by the National Electric Energy Agency (ANEEL). There
are currently around 90 small hydropower projects in Paraná
which are eligible for implementation in cooperation with
COPEL, amounting to approximately 900 MW of installed
capacity.

Small Thermal Power Projects:

COPEL published a tender notice to select alcohol and
sugar processing facil it ies interested in establishing
partnerships for the construction of small thermal power
projects running on sugarcane pulp.

The Company’s goal is to secure majority interests in
such projects up to 120 MW of installed capacity, with total
investments of R$ 260 million, to be provided by all partners.

Alcohol and sugar processing facilities will provide the
sugarcane pulp and the water necessary to the operation of
the thermal facilities, receiving – under long-term contracts –
steam and a share of the generated power for their own use.
Surplus power will be sold at power auctions in the regulated
environment or through tender notices for the procurement of
distributed generation to supply the Company’s captive market.
Any amounts of power which are not committed under such
arrangements may be sold on the free market. The chosen
selling arrangement shall be the one which is most
advantageous to the facility.

According to estimates by COPEL, the sugarcane pulp
surpluses available in Paraná would be enough to feed a set
of thermal facilities with total capacity of 600 MW.

A sugar and alcohol plant has already been selected
and is currently under eligibility review for the establishment of
a joint venture. The preliminar project for the associated thermal
facility indicates it shall have installed capacity of approximately
45 MW.
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R$ 1.000

Participações/ Ativo Total/ Patrimônio Líquido/ Rec. Oper. Líquida/ Lucro Líquido/
Partnerships Total Assets Shareholders' equity Net Oper. Revenues Net Income

Dona Francisca Energética S/A 424.157 38.999 38.769 13.245

Centrais Eólicas do Paraná Ltda 4.595 4.545 617 426

Foz do Chopim Energética Ltda 48.935 46.669 23.659 19.049

Cia Paranaense de Gás - Compagas 264.546 179.103 169.767 30.394

Sercomtel S/A - Telecomunicações  289.576 184.584 109.939 972

Sercomtel Celular S/A 37.428 14.683 28.373 (5.207)

Dominó Holdings S/A* 646.705 637.393 45.193 41.402

Braspower International Engineering Ltda 156 (409) - -

Escoelectric Ltda 3.178 (2.750) 4.081 797

COPEL Amec Ltda (em liquidação/ being liquidated) 309 306 - 14

UEG Araucária Ltda 372.899 660.484 35.446 (1.435)

Carbocampel S/A 3.570 (128) - (13)

Elejor - Centrais Elétricas do Rio Jordão S/A  739.798 122.729 120.714 4.576

COPEL Empreendimentos Ltda ** 404.011 403.890 - (579)

* Receita de equivalência mais juros sobre capital próprio/ Equity investment revenues plus interest on capital

** A COPEL Empreendimentos participa da UEG Araucária com 60%, os outros sócios são COPEL com 20% e Petrobras com 20%/

    COPEL Enterprises holds a 60% interest in UEG Araucária, and the other partners are COPEL, w ith a 20% interest, and Petrobras, also w ith a 20% interest. 

Informações Contábeis:

Na tabela a seguir apresentamos informações
contábeis referentes às participações da COPEL:

Accounting Information:

Accounting information concerning COPEL’s interests
in other companies is shown on the following table:

Outros Setores:

A COPEL também tem participação em empresas de
gás, telecomunicações, saneamento e serviços, conforme
apresentado na tabela a seguir:

Empreendimento/ Company Setor/ Sector Sócios/ Partners

 Compagas COPEL - 51,0%

Gaspetro - 24,5%

Dutopar (Mitsui Gás)- 24,5%

 Sercomtel Telecom COPEL - 45,0%

Município de Londrina - 47,1%

Banestado Corretora - 7,9%

 Sercomtel Celular COPEL - 45,0%

Município de Londrina - 55,0%

 Dominó Holding COPEL - 45,0% 

Andrade Gutierrez - 27,5%

Opportunity Daleth - 27,5%

 Braspower COPEL - 49,0%

Engevix - 51,0%

 Escoelectric COPEL  - 40,0%

Lactec - 60,0%

 Copel-Amec Ltda* COPEL - 48,0%

Amec - 47,5%

Lactec - 4,5%

 Carbocampel COPEL - 49,0%

Carbonífera Cambuí - 51,0%

*Em processo de liquidação/  Currently being liquidated

Gás/
Gas

Serviços/
Services 

Serviços/
Services 

Exploração de Carvão/
Coal mining

Telecomunicação/ 
Telecommunications

Telecomunicação/
Telecommunications

Saneamento/
Sanitation

Serviços/
Services 

Other Sectors:

COPEL also holds interests in companies in the gas,
telecommunications, sanitation, and service sectors, as shown
below:
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O capital social da COPEL é de R$ 4.460 milhões,
composto por ações sem valor nominal, e o número atual de
acionistas é de 25.025. Em setembro de 2008, o capital da
Companhia estava assim representado:

FINANÇAS/
FINANCE

Ações

Mil ações / Thousand shares
Acionistas ON PNA PNB

Shareholders COMMON Preferred "A" Preferred "B"
Estado do Paraná/ State of Paraná 85.029 58,6 0 -     13 0,0 85.042 31,1
BNDESPAR 38.299 26,4 0 -     27.282 21,3 65.581 24,0
ELETROBRÁS 1.531 1,1 0 -     0 - 1.531 0,6
Custódia da Bolsa/ Free Floating 19.618 13,5 128 32,2 100.832 78,6 120.578 44,1
         BOVESPA 14.124 9,7 128 32,2 75.126 58,6 89.378 32,7

         NYSE 5.494 3,8 0 -      25.637 20,0 31.131 11,4

         LATIBEX 0 0,0 0 -      69 0,1 69 0,0

Outros/ Other 554 0,4 270 67,8 99 0,1 923 0,3
TOTAL 145.031 100,0 398 100,0 128.226 100,0 273.655 100,0

 %  %  %  %  TOTAL 

Stock Capital

PN/PREFERRED

Outros/
Other
0,3%

Custódia da Bolsa/ 
Free Floating

78,5%

BNDESPAR
21,2%

TOTAL

Custódia da Bolsa/ Free 
Floating
44,1%

Estado do Paraná/
State of Paraná

31,1%

Outros/
Other
0,3%

BNDESPAR
24,0% ELETROBRÁS

0,6%

COPEL’s stock capital amounts to R$ 4,460 million and
is represented by shares with no par value, while the
Company’s current number of shareholders is 25,025. As of
September 2008, the Company’s stock capital was composed
as follows:

ON/COMMON

Estado do Paraná/
State of Paraná

58,6%

Outros/
Other
0,4%

BNDESPAR
26,4%

ELETROBRÁS
1,1%

Custódia da Bolsa/
Free Floating

13,5%

Stock Performance:

From January through September 2008, COPEL’s
common shares (ON - code CPLE3) and class B preferred
shares (PNB - code CPLE6) were traded on 89% and 100%,
respectively, of the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA)
trading sessions.

COPEL’s free floating shares accounted for 45.0% of
the Company’s stock capital. COPEL’s market value, based
on the BOVESPA stock prices at the end of September 2008,
was approximately R$ 7,456 million.

Out of the 66 securities that make up the Ibovespa index,
COPEL’s class B shares ranked 36th, accounting for 0.75% of
the portfolio, with a Beta index of 0.81. COPEL also accounts
for 6.57% of the Electric Energy Index (IEE) portfolio. Out of the
30 companies that make up BOVESPA’s Corporate
Sustainability Index (ISE), COPEL ranked 14th, accounting for
1.00% of the portfolio.

As reported by BOVESPA, the closing price of COPEL’s
common shares on the last trading day of the period was
R$ 28.00 (a 5.08% negative variation), and class B preferred
shares were traded at R$ 26.40 (a 1.49% negative variation).
Ibovespa index declined 22.45% in the same period.

Desempenho das Ações:

De janeiro a setembro de 2008, as ações ordinárias
nominativas (ON - código CPLE3) e as ações preferenciais
nominativas classe B (PNB - código CPLE6) da COPEL esti-
veram presentes em 89% e 100%, respectivamente, dos pre-
gões da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).

As ações em circulação totalizaram 45,0% do capital
da Companhia. O valor de mercado da COPEL, considerando
as cotações da BOVESPA ao final de setembro de 2008, ficou
em torno de R$ 7.456 milhões.

Dos 66 papéis que compõem a carteira teórica do
Ibovespa, as ações PNB da COPEL estavam em 36º lugar,
participando com 0,75% e com índice Beta de 0,81. Na cartei-
ra do Índice Setorial de Energia Elétrica (IEE), a COPEL parti-
cipa com 6,57%. Das 30 empresas que compõem o Índice de
Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA (ISE), a COPEL
está em 14º lugar, com participação de 1,00%.

Na BOVESPA, as ações ON fecharam o período cota-
das a R$ 28,00, com variação negativa de 5,08%, e as ações
PNB a R$ 26,40, com variação negativa de 1,49%. De janeiro
a setembro de 2008, o Ibovespa apresentou variação negati-
va de 22,45%.
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Desempenho das Ações na BOVESPA/
Stock Performance at BOVESPA

31/12/07 - Base 100
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Desempenho das ADR's na NYSE/
ADR's Performance at NYSE
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 Desempenho das Ações na LATIBEX/ 
 Stock Performance at LATIBEX 
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On the New York Stock Exchange (NYSE), COPEL’s
class B preferred shares, represented by American Depositary
Shares (ADSs), are traded at Level 3, under the code ELP. As
reported by NYSE, COPEL’s ADSs were traded on 100% of the
trading sessions and had a closing price of US$ 13.72 at the
end of the period (a 9.08% negative variation). Dow Jones
index presented a negative variation of 18.20%.

On LATIBEX (The Euro Market for Latin-American
Securities), linked to the Madrid Stock Exchange, COPEL’s
Class B preferred shares are also traded, under the symbol
XCOP. As reported by LATIBEX, COPEL’s XCOPs were traded
on 99% of the trading sessions and had a closing price of 9.55
euros at the end of the period (an 8.87% negative variation).
LATIBEX index presented a negative variation of 25.93% in
the last nine months.

Na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), as ações
PNB são negociadas no Nível 3, com o código ELP, na forma
de ADSs. As ADSs estiveram presentes em 100% dos pre-
gões e fecharam o período cotadas a US$ 13,72, com varia-
ção negativa de 9,08%. Nesse mesmo período o índice Dow
Jones teve variação negativa de 18,20%.

No LATIBEX (Mercado de Valores Latino-Americano em
Euros), vinculado à Bolsa de Valores de Madri, as ações PNB
da Companhia também são negociadas, sob o código XCOP.
As XCOPs estiveram presentes em 99% dos pregões e fe-
charam o período cotadas a 9,55 euros, com variação negati-
va de 8,87%. O índice LATIBEX, de janeiro a setembro de 2008,
apresentou variação negativa de 25,93%

Total Média diária Total Média diária
Daily average Daily average

Negócios/ Number of Trades 1.160 7 189.313 1.012

Quantidade/ Volume Traded 10.806.800 65.101 153.397.900 820.310

Volume (R$ mil)/ Trading Value (R$ thousand) 306.818 1.848 4.379.504 23.420

Presença nos Pregões/ Presence in Trading Sessions 166 89% 187 100%

Quantidade/ Volume Traded 1.153.700 18.608 92.373.970 488.751

Volume (US$ mil)/ Trading Value (US$ thousand) 19.290 311 1.559.425 8.251

Presença nos Pregões/ Presence in Trading Sessions 62 33% 189 100%

Quantidade/ Volume Traded - - 296.274 1.601

Volume (Euro mil)/ Trading Value (Euro thousand) - - 3.337 18

Presença nos Pregões/ Presence in Trading Sessions - - 185 99%

BOVESPA

NYSE

LATIBEX

PNB/ Preferred "B"
(CPLE6/ ELP/ XCOP)

Stock Performance (9M08)
Desempenho das ações (9M08)

ON/ Common
(CPLE3/ ELPVY)

Nos gráficos seguintes são apresentados comparati-
vos entre os índices Ibovespa, Dow Jones e LATIBEX e as
ações da Empresa:

The following charts feature comparisons between the
Ibovespa, Dow Jones, and Latibex indicators and the
Company’s stock:
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Tipo de Provento/ Exercício/ Aprovado/ Pagamento/ Bruto R$ Mil/
Type of earning Fiscal year Approved on Paid on Thousands of R$ 

(gross) ON PNA PNB

Common Preferred "A"  Preferred "B" 

JCP/ IOC 2003 29/04/04 15/06/04 42.584 0,14734 1,05973 0,16211

JCP/ IOC 2004 25/04/05 24/06/05 96.061 0,33396 1,27127 0,36743

JCP/ IOC 2005 27/04/06 29/06/06 122.995 0,42811 1,27167 0,47101

Dividendos/ Dividends 2006 27/04/07 26/06/07 157.951 0,55096 0,79739 0,60617

JCP/ IOC 2006 27/04/07 26/06/07 123.000 0,42905 0,61878 0,47204

Dividendos/ Dividends 2007 17/04/08 16/05/08 67.750 0,23622 0,41239 0,25990

JCP/ IOC 2007 17/04/08 16/05/08 200.000 0,69734 1,21740 0,76723

* por ação / per share

Por lote de mil ações/
Per thousand shares

*
*

*
*

*
*

Dividends and Interest on Own Capital (IOC):

The table below features distributions of dividends and/
or interest on capital since 2003:

Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP):

Na tabela abaixo estão discriminadas as distribuições
de Dividendos e/ou Juros sobre o Capital Próprio (JCP) a
partir de 2003:

Rates

The average rate for sales to final customers in
September 2008 reached R$ 210.46/MWh, representing a 0.8%
increase if compared with the rate effective in September 2007.

Average rates for sales to final customers are shown
below:

Tarifas

Em setembro de 2008, a tarifa média de fornecimento
de energia elétrica foi de R$ 210,46/MWh, representando uma
elevação de 0,8% em relação a setembro do ano anterior.

As tarifas médias de fornecimento estão demonstra-
das na tabela a seguir:

Set08/ Sep08 Jun08/ Jun08 Set07/ Sep07 Var. %

(1) (2) (3) (1 / 3)

 Residencial/ Residential 257,26 252,27 251,99 2,1 

 Industrial/ Industrial * 186,42 185,14 187,35 (0,5)

 Comercial/ Commercial 229,38 227,66 226,22 1,4 

 Rural/ Rural 151,31 149,04 149,03 1,5 

 Outras/ Other 176,45 173,15 173,97 1,4 

 TOTAL 210,46 207,57 208,71 0,8 
Sem ICMS/ Value-added tax not included

* Não inclui consumidores livres/ Free customers not included

Tarifa/ Rate

Under ANEEL Resolution no. 671, dated June 24, 2008,
the rate for transport of power from Itaipu Binacional was set at
R$ 3,378.86/MW (a 12.2% increase), effective July 1, 2008.

The main rates for power purchased by COPEL are
shown below:

Pela Resolução ANEEL nº 671, de 24 de junho de 2008,
a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente da Itaipu
Binacional passou a ser de R$ 3.378,86/MW a partir de 1º de
julho de 2008 (aumento de 12,2%).

As principais tarifas de compra de energia da COPEL
estão demonstradas no quadro a seguir:

R$/ MWh

Set08/ Sep08 Jun08/ Jun08 Set07/ Sep07 Var. %
(1) (2) (3) (1 / 3)

Itaipu 91,46 76,05 85,81 6,6 

   CIEN - - 84,54 -

Leilão/ Auction  2005 - 2012 67,33 64,66 63,79 5,5 

Leilão/ Auction  2006 - 2013 78,78 75,72 74,66 5,5 

Leilão/ Auction  2007 - 2014 85,87 85,77 82,26 4,4 

Leilão/ Auction  2007 - 2014 (A-1) 112,56 106,57 104,73 7,5 

Leilão/ Auction  2008 - 2015 94,86 91,00 - -

Leilão/ Auction  2008 H30 118,61 113,66 - -

Leilão/ Auction  2008 T15* 146,60 140,67 - -

Tarifa/ Rate

* Preço médio do leilão corrigido pelo IPCA/ Auction average price updated by IPCA
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RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO/
CONSOLIDATED ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE

Ativo

Ativo Circulante:

No terceiro trimestre de 2008, o ativo circulante cres-
ceu 8,7% em relação ao segundo trimestre. Destacaram-se,
nesse período, as seguintes variações:

- elevação de 15,4% em “disponibilidades”, ocasionada pela
geração de caixa no período. Do total de R$ 1.832,8 milhões,
R$ 319,6 milhões referem-se à disponibilidade das partici-
pações da COPEL;

- o saldo da rubrica “provisão para créditos de liquidação du-
vidosa” foi constituído de acordo com as normas contidas no
Manual de Contabilidade de Serviço Público de Energia Elé-
trica da ANEEL e no Plano de Contas instituído pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP), e foi considerado suficiente para
cobrir eventuais perdas na realização dos créditos a receber.
A elevação de 5,8% verificada nessa rubrica ocorreu em fun-
ção, principalmente, do aumento de faturas em atraso e de
provisões sobre outros produtos da distribuição;

- os “serviços de telecomunicações” tiveram um aumento de
33,5% devido à inadimplência referente aos serviços presta-
dos de transmissão de dados e à entrada de novos clientes;

- aumento de 22,2% em “impostos e contribuições sociais”
em razão do maior saldo de imposto de renda e contribuição
social a compensar;

- a “conta de compensação da Parcela A” permite registrar as
variações de custos ocorridas no período entre reajustes
tarifários anuais relativos aos itens previstos nos contratos
de concessão de distribuição de energia elétrica. A queda de
12,7% decorre da amortização de 3/12 avos da CVA referente
ao ciclo 2007/2008, parcialmente compensada pela consti-
tuição da CVA referente ao ciclo 2008/2009;

Assets

Current Assets:

In the third quarter of 2008, current liabilities grew 8,7%
over the previous quarter. The most important variations in this
period were:

- a 15.4% increase in “cash in hand”, on account of higher
revenues in the period. Out of a total R$ 1,832.8 million,
R$ 319.6 million correspond to cash in hand from COPEL’s
investees;

- the balance under “allowance for doubtful accounts” has been
recorded in compliance with the rules of ANEEL’s Accounting
Manual for Electric Energy Utilities and with the Chart of
Accounts set forth by the Brazilian National Petroleum Agency
(ANP) and has been considered sufficient to cover potential
losses in the realization of receivables. The 5.8% increase in
this item was due mostly to the increase in overdue bills and to
provisions in connection with other products of power
distribution;

- “telecommunications services” increased 33.5% due to
overdue data transmission bills and to the addition of new
customers;

- a 22.2% increase in “taxes and social contribution”, due to
higher amounts of income tax and social contribution paid in
advance;

- the “account for compensation of Portion A” allows distribution
companies to offset, between their annual rate reviews,
variations in the cost of certain items listed in their concession
agreements. The 12.7% drop was due to the amortization of
3/12 of the CVA balance for 2007/2008, partially offset by the
establishment of a Portion A Account for 2008/2009;

Este informativo trimestral apresenta um comparativo
dos dados contábeis do 3T08 em relação aos dados do 2T08.

This quarterly report presents the 3Q08 data compared
with the 2Q08 figures.

As principais tarifas de suprimento de energia da
COPEL são apresentadas no quadro a seguir:

R$/ MWh

Set08/ Sep08 Jun08/ Jun08 Set07/ Sep07 Var. %

(1) (2) (3) (1 / 3)

Leilão/ Auction  2005 - 2012 67,00 65,03 63,61 5,3 

Leilão/ Auction  2006 - 2013 78,47 76,82 74,66 5,1 

Leilão/ Auction  2007 - 2014 87,76 85,36 83,36 5,3 

Leilão/ Auction  2008 - 2015 93,27 90,88 - -

Concessionárias no Estado do Paraná/ 
Utilities in the State of Paraná 123,07 121,65 119,27 3,2 

Tarifa/ Rate

The main rates for power sold by COPEL to distributors
are shown below:
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R$ 1.000

Ativo/ Assets Set08/ Sep08 Jun08/ Jun08 Set07/ Sep07 Var.% Var.%
(1) (2) (3) (1/3) (1/2)

CIRCULANTE/ CURRENT 3.532.869 3.251.020 3.075.759 14,9 8,7

Disponibilidades/ Cash in hand 1.832.804 1.587.994 1.367.430 34,0 15,4

Consumidores e revendedores/
Customers and distributors 1.062.195 1.058.072 1.096.748 (3,2) 0,4

Provisão para créditos de liquidação duvidosa/
Allowance for doubtfull accounts (91.448) (86.426) (109.405) (16,4) 5,8

Serviços de telecomunicações/
Telecommunications services 10.421 7.806 10.261 1,6 33,5

Dividendos a receber/ Dividends receivable 3.529 3.529 1.458 142,0 -

Serviços em curso/ Services in progress 59.672 53.155 46.456 28,4 12,3

Repasse CRC ao Governo do Estado do Paraná/
CRC transferred to State Government 45.189 43.353 38.187 18,3 4,2

Impostos e contribuições sociais/
Taxes and social contributions 230.309 188.420 306.112 (24,8) 22,2

Conta de compensação da "Parcela A"/
Account for compensation of "Portion A" 100.544 115.208 70.068 43,5 (12,7)

Outros ativos regulatórios/ Other regulatory assets 33.682 40.851 5.083 562,6 (17,5)

Cauções e depósitos vinculados/
Collaterals and escrow deposits 134.475 116.419 141.626 (5,0) 15,5

Estoques/ Material and supplies 57.362 55.334 47.900 19,8 3,7

Outros créditos/ Other receivables 54.135 67.305 53.835 0,6 (19,6)

 NÃO CIRCULANTE/ NON-CURRENT 9.551.012 9.483.842 9.039.074 5,7 0,7 

 Realizável a Longo Prazo/ Long-term assets 2.065.109 2.050.301 1.977.858 4,4 0,7 

Consumidores e revendedores/
Customers and distributors 97.778 104.082 156.820 (37,6) (6,1)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa/
Allowance for doubtfull accounts (9.739) (9.739) - - -

Serviços de telecomunicações/
Telecommunications services 5.016 5.210 8.230 (39,1) (3,7)

Repasse CRC ao Governo do Estado do Paraná/
CRC transferred to State Government 1.275.754 1.273.517 1.181.190 8,0 0,2

Impostos e contribuições sociais/
Taxes and social contributions 504.284 497.792 429.887 17,3 1,3

Conta de compensação da "Parcela A"/
Account for compensation of "Portion A" 42.415 19.230 20.592 106,0 120,6

Outros ativos regulatórios/
Other regulatory assets 9.132 12.176 23.320 (60,8) (25,0)

Cauções e depósitos vinculados/
Collaterals and escrow deposits 24.547 20.413 20.645 18,9 20,3

Depósitos judiciais/ Judicial Deposits 107.499 119.179 126.957 (15,3) (9,8)

Outros créditos/ Other 8.423 8.441 10.217 (17,6) (0,2)

Investimentos/ Investments 463.436 449.928 234.570 97,6 3,0

Imobilizado/ Property, plant and equipment 6.904.454 6.864.588 6.706.141 3,0 0,6

Intangível/ Intangible assets 113.067 113.962 112.547 0,5 (0,8)

Diferido/ Deferred assets 4.946 5.063 7.958 (37,8) (2,3)

TOTAL 13.083.881 12.734.862 12.114.833 8,0 2,7 
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- the “other regulatory assets” item records financial amounts
outside the range of the periodic rate review – which are not
included in CVA. The 17.5% drop reflects the amortization of
3/12 of the amounts recognized in the June 2008 rate review,
partially offset by transfers from long-term receivables;

- a 15.5% increase in “collaterals and escrow deposits” due to
the amounts pledged in power purchase transactions at power
auctions in the regulated environment and to the deposit
required at the auction for the Baixo Iguaçu Hydroelectric Power
Plant; and

- a 19.6% reduction in “other receivables”, due mostly to the
payment of bills in connection with the lease of the Araucária
Thermal Power Plant to Petrobras.

Non-current Assets:

Long-Term Assets:

In the third quarter of 2008, long-term assets increased
0.7% compared to the previous quarter; the most important
variations were:

- a 6.1% drop in “customers and distributors”, due mostly to
transfers to current assets and to an installment plan for certain
customers’ overdue bills;

- the balance under “account for compensation of Portion A”
recorded in September 2008 reflects the accrual of amounts
in connection with the 2008/2009 rate cycle to be recovered in
the June 24, 2009 rate review;

- the 25.0% drop in “other regulatory assets” was due basically
to transfers to current assets;

- the 20.3% increase in “collaterals and escrow deposits” was
due to the appreciation of the U.S. dollar, according to which
the collaterals for transactions involving the National Treasury
are restated; and

- the 9.8% decrease in “judicial deposits” was due mostly to
lower deposits in connection with labor and civil claims.

Liabilities

Current Liabilities:

In the third quarter of 2008, current liabilities increased
11.6% compared to the previous quarter, mainly as a result of:

- a 3.6% decrease in “loans and financing” (including
debentures), due mostly to the payment of principal amounts
and charges partially offset by transfers from long-term
liabilities;

- a 9.5% increase in “suppliers”, due mostly to the increased
volume of power acquired at auctions and at CCEE and to a
larger provision for charges for the use of the Basic Network;

- a 6.5% increase in “taxes and social contribution”, due mostly
to the accrual of a provision for deferred income tax and social
contribution, VAT, and other taxes;

- a 77.9% increase in “interest on capital”, due to the accrual of
a provision for payment of distributions to shareholders in
connection with fiscal year 2008;

- a rubrica “outros ativos regulatórios” registra os valores fi-
nanceiros externos à revisão tarifária periódica - não incluí-
dos na CVA. A queda de 17,5% decorre da amortização de
3/12 avos dos valores reconhecidos no reajuste tarifário de
junho de 2008, parcialmente compensados pelos valores re-
cebidos do longo prazo;

- o acréscimo de 15,5% em “cauções e depósitos vincula-
dos”, devido aos depósitos que serviram de garantia: (i) para
operações contratadas em leilões de energia em ambiente
regulado, e (ii) para o depósito do leilão referente à Usina
Hidrelétrica de Baixo Iguaçu; e

- queda de 19,6% em “outros créditos”, devido, principalmen-
te, à quitação de faturas referentes à locação da Usina
Termelétrica de Araucária para a Petrobras.

Ativo Não Circulante:

Realizável a Longo Prazo:

No terceiro  trimestre de 2008, o ativo realizável a longo
prazo cresceu 0,7% em relação ao trimestre anterior, desta-
cando-se:

- a queda de 6,1% em “consumidores e revendedores”, em
razão, principalmente, de transferências para o ativo circulante
e do parcelamento de débito de alguns consumidores;

- o saldo da “conta de compensação da Parcela A” apresenta-
do em setembro de 2008 reflete a apropriação de valores
referentes ao ciclo 2008/2009 a ser recuperados no reajuste
tarifário de 24 de junho de 2009;

- a queda  de 25,0% verificada em “outros ativos regulatórios”
deve-se basicamente às transferências para o curto prazo;

- o acréscimo de 20,3% em “cauções e depósitos vinculados”
deve-se à valorização do dólar americano que corrige os de-
pósitos em garantia das operações junto à Secretaria do Te-
souro Nacional; e

- o decréscimo de 9,8% em “depósitos judiciais” deve-se prin-
cipalmente à baixa em depósitos de reclamatórias trabalhis-
tas e cíveis.

Passivo

Passivo Circulante:

No terceiro trimestre de 2008, o passivo circulante cres-
ceu 11,6% em relação ao saldo do trimestre anterior, desta-
cando-se:

- queda de 3,6% em “empréstimos e financiamentos” (inclu-
indo debêntures), em razão, principalmente, do pagamento
do principal e de encargos parcialmente compensados pela
transferência de valores do longo prazo;

- aumento de 9,5% em “fornecedores”, devido, principalmen-
te,  ao aumento da contratação de energia elétrica em leilões
e na CCEE e à maior provisão de encargos do uso da rede
básica;

- elevação de 6,5% em “impostos e contribuições sociais”,
devido, principalmente, ao provisionamento de imposto de
renda e contribuição social a pagar, ICMS e outros impostos;

- aumento de 77,9% em “juros sobre o capital próprio”, em
razão do provisionamento dos valores referentes ao exercício
de 2008;
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Passivo/ Liabilities Set08/ Sep08 Jun08/ Jun08 Set07/ Sep07 Var.% Var.%

(1) (2) (3) (1/3) (1/2)

CIRCULANTE/ CURRENT 1.820.237 1.631.408 1.909.833 (4,7) 11,6

Empréstimos e financiamentos/ Loans and financing 242.340 251.430 230.993 4,9 (3,6)

Fornecedores/ Suppliers 448.217 409.361 364.529 23,0 9,5

Impostos e contribuições sociais /

Taxes and social contributions 366.413 344.200 432.391 (15,3) 6,5

Juros sobre o capital próprio e dividendos/

Interest on own capital and dividends 142.832 80.267 195.478 (26,9) 77,9

Folha de pagamento e provisões trabalhis tas/

Accrued payroll costs 161.067 97.829 110.765 45,4 64,6

Benefício pós-emprego/

Post-employment benefits  19.331 17.506 75.071 (74,2) 10,4

Conta de compensação da "Parcela A"/

Account for compensation of "Portion A" 42.300 51.908 187.253 (77,4) (18,5)

Outros passivos regulatórios/

Other regulatory liabilities 32.029 37.869 -                     - (15,4)

Encargos do consumidor a recolher/

Customer charges due 44.731 36.386 38.123 17,3 22,9

Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética/

Research and development and energy efficiency 203.819 194.918 180.465 12,9 4,6

Outras contas a pagar/ Other payables 117.158 109.734 94.765 23,6 6,8

NÃO CIRCULANTE/ NON-CURRENT 3.041.865 3.015.784 2.936.406 3,6 0,9

Exigível a longo prazo/ Long-term liabilities 2.966.871 2.940.790 2.935.814 1,1 0,9

Empréstimos e financiamentos/ 

Loans and financing 1.696.867 1.677.068 1.832.292 (7,4) 1,2

Provisões para contingências/

Provision for contingencies 530.087 532.382 390.993 35,6 (0,4)

Fornecedores/ Suppliers 207.006 200.730 185.492 11,6 3,1

Impostos e contribuições sociais /

Taxes and social contributions 25.017 18.195 13.289 88,3 37,5

Benefício pós-emprego/ Post-employment benefits 479.476 479.438 461.593 3,9 0,0

Conta de compensação da "Parcela A"/

Account for compensation of "Portion A" 10.109 11.732 16.780 (39,8) (13,8)

Outros passivos regulatórios/

Other regulatory charges 10.882 14.510 8.895 22,3 (25,0)

Outras contas a pagar/ 

Other payables 7.427 6.735 26.480 (72,0) 10,3

Resultado de exercícios futuros/
Income (losses) from future periods

74.994 74.994 592 - -

PARTICIPAÇÕES DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES/
MINORITY INTEREST

244.567 238.474 232.956 5,0 2,6

PATRIMÔNIO LÍQUIDO/
SHAREHOLDERS' EQUITY

7.977.212 7.849.196 7.035.638 13,4 1,6

Capital social/ Share capital 4.460.000 4.460.000 4.460.000 - -

Reservas de capital/ Capital reserves 838.340 838.340 817.293 2,6 -

Reservas de lucros/ Income reserves 2.678.872 2.550.856 1.758.345 52,4 5,0

TOTAL 13.083.881 12.734.862 12.114.833 8,0 2,7 

R$ 1.000
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- a 64.6% increase in “accrued payroll costs”, due mostly to the
accrual of a provision for payment of employee profit sharing
(R$ 49.5 million);

- an 18.5% reduction in “account for compensation of Portion
A”, due to the realization of the CVA balance for rate cycle
2007/2008, offset by the establishment of a passive CVA
account  for rate cycle 2008/2009;

- a 22.9% increase in “customer charges due”, on account of a
higher CCC (Fuel Consumption Account) quota;

- the 4.6% increase in “research and development and energy
efficiency” was due to the accrual of provisions pursuant to
ANEEL methodology; and

- a 6.8% increase in “other payables”, due mostly to the renewal
of insurance policies, to ANEEL concession charges, and to
higher financial compensation for use of water resources, offset
by the amortization of the debt recognized in June 2008 under
a settlement with ANEEL for the improvement of the DEC and
FEC indicators.

Non-current:

Long-Term Liabilities:

In the third quarter of 2008, long-term liabilities grew
0.9% over the previous quarter, mainly on account of the
following variations:

- a 1.2% increase in “loans and financing” (including
debentures), due mostly to a loan for research and
development and power supply in rural areas and to exchange
variations, partially offset by transfers to current liabilities;

- a 37.5% increase in “taxes and social contribution”, due mostly
to a higher provision for income tax and social contribution on
Portion A amounts;

- a 13.8% drop in “account for compensation of Portion A”, due
to  transfers to current liabilities, partially offset by the
establishment of a CVA account for the 2008/2009 rate review
cycle; and

- a 25.0% reduction in “other regulatory charges”, due to
transfers to current liabilities, that will be accounted in the next
tariff readjustment.

Income (Losses) from Future Periods:

The balance in this item refers to the discount on the
acquisition of Sanedo’s interest in Dominó Holdings.

Minority Interest:

Minority interest corresponds to the interests of other
shareholders in the share capital of subsdiaries Compagas,
Elejor, and UEG Araucária.

Shareholders’ Equity:

At the end of September 2008, COPEL’s shareholders’
equity reached R$ 7.977,2 million, which corresponds to
R$ 29.15 per share.

- aumento de  64,6% em “folha de pagamento e provisões
trabalhistas”, ocasionada, principalmente, pelo provisio-
namento da participação nos lucros e resultados que será
distribuída aos empregados (R$ 49,5 milhões);

- decréscimo de 18,5% verificado na “conta de compensação
da Parcela A”, devido à realização do saldo da CVA referente
ao ciclo 2007/2008, compensada pela constituição da CVA
passiva referente ao ciclo 2008/2009;

- o acréscimo de 22,9% em “encargos do consumidor a reco-
lher” deve-se à maior apropriação da quota da CCC (conta de
consumo de combustível);

- o aumento de 4,6% em “pesquisa e desenvolvimento e efici-
ência energética” deve-se à provisão de valores conforme
metodologia definida pela ANEEL; e

- elevação de 6,8% em “outras contas a pagar”, devido, princi-
palmente à renovação de prêmios de seguros, aos encargos
de outorga da ANEEL e ao aumento da compensação finan-
ceira pela utilização de recursos hídricos, compensados pela
amortização da dívida assumida em junho de 2008, conforme
Termo de Ajuste de Conduta assinado com a ANEEL, visando
a regularização dos indicadores DEC/FEC.

Passivo Não Circulante:

Exigível a Longo Prazo:

No terceiro trimestre de 2008, o passivo exigível a lon-
go prazo apresentou crescimento de 0,9% sobre o trimestre
anterior, destacando-se:

- acréscimo de 1,2% em “empréstimos e financiamentos”,
(incluindo debêntures), em razão, principalmente, do ingres-
so de empréstimo para pesquisa e desenvolvimento e eletri-
ficação rural e da variação cambial, parcialmente compensa-
dos pela transferência para o curto prazo;

- o aumento de 37,5% em “impostos e contribuições sociais”
deve-se principalmente à maior provisão de IRPJ/CSLL so-
bre CVA;

- a rubrica “conta de compensação da parcela A” decresceu
13,8% em razão da transferência de valores para o passivo
circulante, parcialmente compensada pela constituição de CVA
referente ao ciclo 2008/2009; e

- a queda de 25,0% verificada em “outros passivos
regulatórios” deve-se à transferência para o circulante de va-
lores que serão reconhecidas no próximo reajuste tarifário.

Resultado de Exercícios Futuros:

O saldo apresentado nessa rubrica refere-se ao
deságio verificado na aquisição da participação da Sanedo
na Dominó Holdings.

Participações de Acionistas não Controladores:

Corresponde à participação de outros acionistas no
capital social das controladas Compagas, Elejor e UEG
Araucária.

Patrimônio Líquido:

Ao final de setembro de 2008, o patrimônio líquido da
COPEL alcançou o montante de R$ 7.977,2 milhões, equiva-
lente a R$ 29,15 por ação.
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R$ 1.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 2024

Empréstimos e Financiamentos/ 

Loans and Financing
21.774 72.332 68.411 80.658 63.252 616.593

   Moeda Nacional/ Domestic Currency 15.822 42.116 43.703 65.584 59.246 561.533

   Moeda Estrangeira/ Foreign Currency 5.952 30.216 24.708 15.074 4.006 55.060

Debêntures/ Debentures 13.023 156.190 42.200 646.120 46.120 112.533

Total 34.797 228.522 110.611 726.778 109.372 729.126

Indebtness:

The table below breaks down the Company’s
indebtedness as of  September 30, 2008:

The following table features a breakdown of the maturity
of the Company’s loans, financing, and debentures:

COPEL’s net consolidated indebtedness (loans,
financing, and debentures minus cash in hand) has dropped
significantly over the last few years, as shown below:

Endividamento:

Apresentamos na tabela a seguir o perfil da dívida em
30 de setembro de 2008:

A seguir demonstramos o vencimento das parcelas
dos empréstimos, financiamentos e debêntures:

A dívida líquida consolidada da COPEL (empréstimos,
financiamentos e debêntures menos as disponibilidades)
apresentou uma significativa redução nos últimos anos, con-
forme demonstrado no gráfico a seguir:

R$ 1.000

Curto Prazo/
Short-term

Longo Prazo/
Long-term

Total

BID/ IBD 19.976 28.901 48.877

Tesouro Nacional/ National Treasury 8.998 72.638 81.636

Eletrobrás 7 33 40

Banco do Brasil 4.466 - 4.466

Total 33.447 101.572 135.019

Eletrobrás - Copel 36.284 282.957 319.241

Eletrobrás - Elejor - 111.466 111.466

BNDES - Compagas 6.384 14.415 20.799

Debêntures - Copel 143.078 600.000 743.078

Debêntures - Elejor 18.525 254.583 273.108

Banco do Brasil e outros/ and other 4.621 331.875 336.496

Total 208.892 1.595.296 1.804.188

TOTAL 242.339 1.696.868 1.939.207

Moeda Estrangeira/
Foreign Currency

Moeda Nacional/ 
Domestic Currency

1.312
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STATEMENT OF INCOME

Operating Revenues:

In the third quarter of 2008, net operating revenues
reached R$ 2.135,3 million, a figure 5.7% higher than the R$
2.020,8 million recorded in the second quarter of 2008.

Revenues from “eletricity sales to final customers” in
the third quarter reached R$ 760.4 million, with a 3.4% variation
compared to the previous quarter, due basically to market
growth. This amount includes only the sale of power, not taking
into account revenues for the use of the distribution system
(TUSD).

Revenues from “energy sales to distributors” increased
15.3% due mostly to higher amounts of power sold at auctions,
through bilateral contracts, and at the Electric Energy Trading
Chamber (CCEE).

The “use of the transmission grid” item comprises
revenues from the use of the distribution system (TUSD), from
the use of the basic transmission network, and from the use of
the connection network, and recorded a variation of 3.7% in
the third quarter due to market growth.

“Telecom revenues” in the third quarter of 2008 reached
R$ 20.8 million, a figure 8.7% higher than the one recorded in
the previous quarter. This increase is due to the addition of
new customers, and to increased services to existing
customers.

R$1.000

3T08
3Q08

2T08
2Q08

3T07
3Q07

Var.% 9M08 9M07 Var.%

(1) (2) (3) (1/2) (4) (5) (4/5)

Receita operacional/ Operating revenues 2.135.259 2.020.800 2.030.530 5,7      6.145.638 5.876.835 4,6     

Fornecimento de energia/ Electricity sales to final customers 760.399   735.592    713.447    3,4      2.214.660 2.015.820 9,9     

   Residencial/ Residential 237.349   230.581    224.937    2,9      700.129    646.065    8,4     

   Industrial/ Industrial 282.358   269.939    263.369    4,6      801.594    714.230    12,2   

   Comercial/ Commercial 155.377   151.044    143.788    2,9      459.564    419.177    9,6     

   Rural/ Rural 29.352     29.448      27.372      (0,3)     91.543      83.301      9,9     

   Outras classes/ Other segments 55.963     54.580      53.981      2,5      161.830    153.047    5,7     

Suprimento de energia/ Electricity sales to distributors 354.700   307.659    352.869    15,3    978.975    1.039.988 (5,9)    

Disponibilidade rede elétrica/ Use of transmission grid 884.412   852.540    805.450    3,7      2.587.189 2.480.394 4,3     

   Residencial/ Residential 265.274   254.686    242.814    4,2      783.565    771.723    1,5     

   Industrial/ Industrial 312.141   303.392    286.188    2,9      898.295    844.668    6,3     

   Comercial/ Commercial 171.844   164.395    152.764    4,5      507.799    493.851    2,8     

   Rural/ Rural 32.805     32.943      29.549      (0,4)     102.909    100.076    2,8     

   Outras classes/ Other segments 61.497     60.285      58.274      2,0      179.986    182.480    (1,4)    

   Rede básica e de conexão/ Basic Network 40.851     36.839      35.861      10,9    114.635    87.596      30,9   

Receita de telecomunicações/ Telecom revenues 20.846     19.183      16.754      8,7      57.623      46.584      23,7   

Distribuição de gás canalizado/ Piped gas distribution 76.789     70.471      65.408      9,0      206.751    184.581    12,0   

Outras receitas operacionais/ Other operating revenues 38.113     35.355      76.602      7,8      100.440    109.468    (8,2)    

Demonstrativo da Receita Bruta/
Gross Income Statement

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Receita Operacional:

A  receita operacional registrada no terceiro trimestre
de 2008 foi de R$ 2.135,3 milhões, montante 5,7% superior
aos R$ 2.020,8 milhões registrados no segundo trimestre de
2008.

A receita de “fornecimento de energia” registrada no
terceiro  trimestre de 2008 foi de R$ 760,4 milhões, com vari-
ação de 3,4% sobre o trimestre anterior em função, basica-
mente do crescimento de mercado. Nessa conta está
contabilizada somente a renda da venda de energia, sem con-
siderar a da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).

A receita de “suprimento de energia” apresentou au-
mento de 15,3% em função, basicamente, do aumento da
venda de  energia em leilões, em contratos bilaterais e na
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.

A rubrica “disponibilidade da rede” é composta pelas
receitas da TUSD, da rede básica de transmissão e da rede
de conexão e apresentou, nesse trimestre, variação de 3,7%
em função basicamente do crescimento do mercado.

A “receita de telecomunicações” registrada no terceiro
trimestre de 2008 foi de R$ 20,8 milhões, valor 8,7% superior
ao apresentado no trimestre anterior. Esse aumento é devido
à entrada de novos clientes e ao acréscimo de novos servi-
ços pelos clientes já existentes.

Moody's Fitch

Corporativo/ Corporate Aa2.br AA  (bra)

Debêntures - 3ª emissão/ Debentures - 3rd issue Aa1.br AA+ (bra)

Debêntures - 4ª emissão/ Debentures - 4th issue - AA  (bra)

The following table features COPEL’s current corporate
ratings and the ratings of its debenture issues:

A tabela a seguir apresenta os atuais ratings
corporativos e das emissões de debêntures da COPEL:

A conta “distribuição de gás canalizado” registra so-
mente as operações de venda de gás para terceiros realiza-
das pela Compagas. A elevação verificada no trimestre deve-

The “piped gas distribution” item includes only sales to
third parties by Compagas. The increase recorded in the third
quarter was due to the effects of seasonality coupled with market
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Vendas de Energia/
Energy Sales                                                                                                                                                                                       

Residencial/ 

Residential

27,4%

Comercial/ 

Commercial

20,1%

Industrial/ 

Industrial

34,7%

Rural/ Rural

8,2%

Outras/ Other

9,7%

Receita de Fornecimento de Energia e de TUSD
Retail and TUSD Revenues      

Residencial/ 

Residential

31,7%

Comercial/ 

Commercial

20,6%

Industrial/ 

Indus trial

36,3%

Rural/ Rural

4,1%

Outras/ Other

7,3%

3T08/3Q08 2T08/2Q08 3T07/3Q07 Var. % 9M08 9M07 Var. %
(1) (2) (3) (1 / 2) (4) (5) (4 /5)

ICMS 409.286 395.463 377.001 3,5 1.191.709 1.117.101 6,7 

PASEP/COFINS 200.100 190.331 188.322 5,1 579.560 547.347 5,9 

RGR 18.134 14.583 16.210 24,4 46.743 44.895 4,1 

CDE 44.859 52.240 45.306 (14,1) 144.443 137.065 5,4 

CCC 61.166 690 33.370 8.764,6 85.971 161.475 (46,8)

P&D e/ and  PEE 13.686 13.016 14.223 5,1 39.667 42.212 (6,0)

Outras/ Other 596 507 1.062 17,6 1.585 1.956 (19,0)

TOTAL 747.827 666.830 675.494 12,1 2.089.678 2.052.051 1,8 

Deduções da Receita/
Deductions from Operating Revenues

R$ 1.000

Deductions from Operating Revenues:

growth and rate increases passed on to customers during the
period.

“Other operating revenues” increased 7.8% in the third
quarter due mostly to revenues from services, in the amount of
R$ 10.0 million.

se aos efeitos da sazonalidade, somada ao crescimento de
mercado de distribuição de gás, e de reajustes tarifários re-
passados no período.

A conta “outras receitas operacionais” registrou, nes-
se trimestre, crescimento de 7,8% em razão, principalmente,
da receita de prestação de serviços, no montante de R$ 10,0
milhões.

Deduções da Receita Operacional:

Custos e Despesas Operacionais:

No terceiro trimestre de 2008, o total de custos e des-
pesas operacionais atingiu R$ 1.043,8 milhões, montante
superior 20,6% ao apresentado no trimestre anterior. As prin-
cipais variações ocorridas são:

- aumento de 24,6% no item “energia elétrica comprada para
revenda”, no qual foram contabilizados: R$ 130,2 milhões de
Itaipu (1.377 GWh), R$ 27,3 milhões de Itiquira (229 GWh) e
R$ 252,2 milhões dos leilões de energia (3.180 GWh). Foi
também apropriada CVA passiva de energia no montante de
R$ 18,6 milhões. O aumento verificado deveu-se ao maior
custo com aquisição de energia da CCEE, dos leilões e de
Itaipu;

- o acréscimo de 79,3% em “encargos do uso da rede elétri-
ca” deve-se ao aumento dos custos com encargos de serviço
do sistema – ESS, cobrados conforme determinação do Ope-
rador Nacional do Sistema (ONS), que no 2º trimestre reduziu
em R$ 37,5 milhões o saldo dessa conta e que no terceiro
trimestre aumentou R$ 0,8 milhões;

- acréscimo de 29,1% na conta “pessoal”, devido ao
provisionamento da participação nos lucros referente aos nove
primeiros meses de 2008 (R$ 49,5 milhões). A partir de agora
essa contabilização ocorrerá a cada mês e não mais em de-
zembro, como ocorria até 2007;

Operating Costs and Expenses:

In the third quarter of 2008, operating costs and
expenses reached R$ 1.043,8 million, with a 20.6% increase
compared to the previous quarter. The main variations were:

- a 24.6% increase in “eletricity purchased for resale”, under
which the Company recorded: R$ 130.2 million to Itaipu (1,377
GWh), R$ 27.3 million to Itiquira (229 GWh), and R$ 252.2
million at power auctions (3,180 GWh). The Company also
accrued R$ 18.6 million in passive Portion A amounts in
connection with power supply. The increase in the third quarter
was due to higher volumes of power acquired at the Electric
Energy Trading Chamber (CCEE), at power auctions, and from
Itaipu.

- the 79.3% increase in “charges for the use of the transmission
grid” was due to the increase in System Service Charges (ESS),
which are collected pursuant to the National System Operator
(ONS) and which reduced the balance of this item in the second
quarter by R$ 37.5 million and increased it by R$ 0.8 million in
the third quarter;

- a 29.1% increase in “payroll”, due to the accrual of a provision
for profit sharing in the first nine months of the year (R$ 49.5
million).  As of now this accrual will be made monthly and no
longer in December, as was the case until 2007;
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Demonstração do Resultado 3T08/ 3Q08 2T08/ 2Q08 3T07/ 3Q07 Var.% 9M08 9M07 Var.%

Income Statement (1) (2) (3) (1/2) (4) (5) (4/5)

Receita Operacional/ Operating revenues* 2.135.259       2.020.800       2.030.530       5,7          6.145.638        5.876.835         4,6           

Deduções da receita operacional/
Deductions from operating revenues

(747.827)         (666.830)         (675.494)         12,1       (2.089.678)       (2.052.051)        1,8           

Receita operacional líquida/ 
Net operating revenues

1.387.432       1.353.970       1.355.036       2,5          4.055.960        3.824.784         6,0           

Custos e despesas e operacionais/ 
Operating costs and expenses

(1.043.783)     (865.728)         (1.020.272)     20,6       (2.878.413)       (2.629.931)        9,4           

Energia elétrica comprada para revenda/

Electricity purchase for resale
(411.903)         (330.704)         (342.938)         24,6       (1.186.106)       (931.066)           27,4        

Encargos de uso da rede elétrica/

Charges for the use of transmission grid
(136.001)         (75.834)           (95.001)           79,3       (317.602)          (363.140)           (12,5)       

Pessoal/ Payroll (190.300)         (147.360)         (136.244)         29,1       (469.361)          (410.721)           14,3        

Planos previdenciário e assistencial/ Pension plan  (20.137)           (18.880)           (18.608)           6,7          (59.422)            (7.430)                699,8      

Material/ Material (15.913)           (14.285)           (14.006)           11,4       (41.844)            (47.181)             (11,3)       

Matéria-prima e insumos para prod. de energia elétrica/

Raw material and supplies for generation of electricity
(4.325)             (3.261)             23.128            32,6       (12.599)            16.728               (175,3)     

Gás natural e insumos/

Natural gas and supplies
(44.902)           (32.632)           (35.815)           37,6       (109.325)          (102.233)           6,9           

Serviços de terceiros/ Third-party services (68.916)           (70.803)           (58.386)           (2,7)        (201.530)          (164.862)           22,2        

Depreciação e amortização/

Depreciation and amortization
(93.632)           (103.503)         (106.496)         (9,5)        (298.991)          (316.335)           (5,5)         

Provisões e reversões/

Provis ions and reversals
(15.463)           (32.936)           (207.113)         (53,1)      (65.186)            (207.621)           (68,6)       

Recuperação de despesas/ Expense recovery 8.248               10.706            11.628            (23,0)      31.140              35.538               (12,4)       

Outras despesas operacionais /

Other operating expenses
(50.539)           (46.236)           (40.421)           9,3          (147.587)          (131.608)           12,1        

Resultado das Atividades/
Result of Operations 343.649          488.242          334.764          (29,6)      1.177.547        1.194.853         (1,4)         

Resultado Financeiro/
Financial Income (Losses) 7.930               52.546            9.379               (84,9)      94.566              (14.763)             (740,6)     

Receitas financeiras/ Financial revenues 120.641          145.014          105.895          (16,8)      372.258           266.345            39,8        

Despesas financeiras/ Financial expenses (112.711)         (92.468)           (96.516)           21,9       (277.692)          (281.108)           (1,2)         

Resultado de participações societárias/
Equity investment 6.938               8.417               6.265               (17,6)      25.445              11.892               114,0      

Lucro Operacional/
Operating Income (expenses) 358.517          549.205          350.408          (34,7)      1.297.558        1.191.982         8,9           

Resultado não operacional/
Non-operating income (expenses)

(2.310)             (3.108)             (3.662)             (25,7)      (6.278)               (38.129)             (83,5)       

Lucro antes da tributação/
Income (loss) before income tax

356.207          546.097          346.746          (34,8)      1.291.280        1.153.853         11,9        

Imposto de renda e contribuição social/
Income tax and social contribution

(64.097)           (181.574)         (63.922)           (64,7)      (375.055)          (335.285)           11,9        

Lucro líquido antes das participações/ 
Net income (loss) before minority interest

292.110          364.523          282.824          (19,9)      916.225           818.568            11,9        

Participações de acionistas não controladores/
Minority interest

(6.094)             (7.016)             (13.058)           (13,1)      (17.190)            (24.200)             (29,0)       

Lucro líquido/ Net income (loss) 286.016          357.507          269.766          (20,0)      899.035           794.368            13,2        0 0 0 #DIV/0! 0 0 -               

Lucro líquido por ação/ Earning per share 1,05                 1,31                 0,99                 (20,0)      3,29                  2,90                   13,2        0 0 0 0 0 0 -               

LAJIDA/ EBITDA 437.281          591.745          441.260          (26,1)      1.476.538        1.511.188         (2,3)         

R$ 1.000

- the balance in “pension plan” is in accordance with the
actuarial report for 2008. The estimated cost for 2008 was
calculated pursuant to the actuarial criteria of CVM Instruction
no. 371/2000 and includes the Prosaúde healthcare plan and
the Pension Plan expenses;

- the balance under “material” increased 11.4% compared to
the previous quarter, as a result of higher expenses for the
purchase of fuels, vehicle parts, and office supplies;

- o saldo registrado na conta “planos previdenciário e
assistencial” está de acordo com o laudo atuarial para o exer-
cício de 2008. O custo estimado para 2008 foi calculado con-
forme a Deliberação CVM 371/2000 e foi acrescido das des-
pesas de repasse do programa Prosaúde e do Plano Previden-
ciário;

- a conta “material” apresentou acréscimo de 11,4% em rela-
ção ao trimestre anterior, refletindo o maior custo com com-
pra de combustíveis, de peças para veículos e de material de
expediente;
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- a conta “matéria-prima e insumos para produção de energia
elétrica” reflete os montantes de combustíveis e outros
insumos adquiridos de terceiros. O aumento verificado refle-
te o maior custo com a compra de carvão para a Usina
Termelétrica de Figueira;

- a rubrica “gás natural e insumos” reflete os montantes de
gás natural adquiridos pela Compagas da Petrobras para
atendimento a terceiros;

- a queda em “serviços de terceiros” deve-se, principalmente,
aos menores gastos com consultoria técnica, científica e ad-
ministrativa e com telefonia;

- o decréscimo de 53,1% apresentado em “provisões e rever-
sões” decorre, principalmente, da menor apropriação de pro-
visão para contingências ocorrida nesse trimestre, principal-
mente trabalhistas; e

- o aumento de 9,3% verificado em “outras despesas
operacionais” deve-se, principalmente, ao aumento no reco-
lhimento da compensação financeira pela utilização de recur-
sos hídricos em razão da maior geração hidrelétrica no tri-
mestre.

Resultado das Atividades:

A Companhia apresentou, como “resultado das ativi-
dades” do terceiro trimestre de 2008, lucro de R$ 343,6 mi-
lhões, montante inferior em 29,6% ao apresentado no trimes-
tre anterior.

Resultado Financeiro:

A queda de 16,8% verificada nas “receitas financeiras”
no terceiro trimestre de 2008 em comparação ao segundo
trimestre decorre, principalmente, da menor variação do IGP-
DI, índice que reajusta o repasse da CRC ao Governo do
Estado do Paraná.

As “despesas financeiras” variaram 21,9% nesse tri-
mestre devido, principalmente, aos efeitos da valorização do
dólar e pela contabilização de R$ 20,8 milhões referentes à
Pasep/Cofins incidentes sobre Juros sobre Capital Próprio
(JCP) provisionados pelas subsidiárias.

- the caption “raw materials and supplies for generation of
eletricity” reflects the amounts spent with fuels and other
supplies purchased from third-parties. The increase in this item
reflects higher expenses for the purchase of coal for the Fi-
gueira Thermal Power Plant;

- “natural gas and supplies” reflects the amounts of natural gas
acquired by Compagas from Petrobras to supply third-parties;

- the drop in “third-party services” results mostly from lower
expenses for technical, scientific, and administrative
consultancy and telephone services;

- the 53.1% reduction in “provisions and reversals” results
mostly from lower amounts accrued as provision for
contingencies during the quarter, particularly to cover labor
claims; and

- the 9.3% increase in “other operating expenses” was due
mostly to higher payments of financial compensation for use
of water resources, due to higher hydroelectric power output
during the third quarter.

Result of Operations (Losses):

The Company recorded in the third quarter of 2008
“result of operations” of R$ 343.6 million, a figure 29.6% lower
than that recorded in the previous quarter.

Financial Income:

The 16.8% reduction in “financial revenues” during the
third quarter of 2008 compared to the second quarter was due
mostly to the lower variation of the IGP-DI inflation index, which
is used to restate the CRC amounts transferred to the
Government of the State of Paraná.

“Financial expenses” varied 21.9% in the quarter, mainly
due to the effects of the appreciation in the U.S. dollar against
the Brazilian real and of the accounting of R$ 20.8 million
related to the Pasep/Cofins tax applicable on the Interest on
Own Capital (IOC) provisioned at subsidiaries.

R$ 1.000

3T08/3Q08 2T08/2Q08 3T07/3Q07 Var.% 9M08 9M07 Var.%
(1) (2) (3) (1/2) (4) (5) (4/5)

Receitas Financeiras/ Financial Revenues 120.641 145.014 105.895 (16,8) 372.258 266.345 39,8

  Juros e rendas de aplicações financeiras/

  Revenues from cash investments, interest and fees 77.078 62.520 53.114 23,3 198.168 163.715 21,0

  Variações monetárias sobre a CRC/

  CRC monetary gains 14.281 61.262 34.778 (76,7) 100.717 51.464 95,7

  Acréscimos moratórios/ 

  Charges on overdue electricity bills 10.803 10.337 15.414 4,5 36.479 21.203 72,0

  Outras receitas financeiras/ 

  Other financial income 18.479 10.895 2.589 69,6 36.894 29.963 23,1

Despesas financeiras/ Financial Expenses (112.711) (92.468) (96.516) 21,9 (277.692) (281.108) (1,2)

  Encargo de dívidas/

  Interest and fees (54.462) (49.519) (54.096) 10,0 (153.470) (177.892) (13,7)

  Variações monetárias e cambiais/ 

  Exchange and monetary gains (loss) (28.264) (218) (4.875) - (39.442) (4.768) 727,2

  Outras despesas financeiras/ 

  Other financial expenses (29.985) (42.731) (37.545) (29,8) (84.780) (98.448) (13,9)

Resultado Financeiro/ Financial Results 7.930 52.546 9.379 (84,9) 94.566 (14.763) -
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R$ milhões/ R$ million

Realizado/ Carried Previsto/ Scheduled 
9M08 2008

Geração e Transmissão/ Generation and Transmission 63,3 263,0

Distribuição/ Distribution 350,9 487,3

Telecomunicações/ Telecommunications 13,6 42,1

Participações/ Partnerships 110,0 0,1

TOTAL 537,8 792,5

COPEL

Non-Operating Income (Losses):

Non-operating income reflects basically the net effect
of the disposal of property and rights from the permanent assets
and the recording of amounts in connection with the write-off of
studies and projects.

Income (Losses) for the Period:

COPEL recorded in the third quarter of 2008 net income
of R$ 286.0 million (corresponding to R$ 1.05 per share), a
figure 20.0% lower than that recorded in the previous quarter.
Net income for the first nine months of 2008 was R$ 899.0
million (R$ 3.29 per share), a figure 13.2% higher than the one
recorded in the first nine months of 2007.

Capital Expenditure Program:

COPEL’s capital expenditures in the first nine months of
2008, as well as estimated expenditures for the year, are shown
below:

The significant amount allocated to corporate
partnerships was due to the acquisition by COPEL of a 30%
interest in Dominó Holdings, for R$ 110 million.

This acquisition was not included in the original
Expenditure Program approved by the Company’s Board of
Directors. Compagas, ELEJOR, and UEG Araucária, whose
financial statements have been consolidated into COPEL’s,
invested R$ 15.3 million, R$ 1.2 million, and R$ 7.8 million,
respectively, from January through September 2008.

Resultado Não Operacional:

O “resultado não operacional” apresentado no período
reflete, basicamente, o efeito líquido da retirada de bens e
direitos provenientes de baixas do ativo permanente e a
contabilização de valores referentes à baixa de estudos e pro-
jetos.

Resultado do Período:

 A COPEL registrou, no terceiro trimestre de 2008, lucro
líquido de R$ 286,0 milhões (equivalente a R$ 1,05 por ação),
montante inferior  em 20,0% ao verificado no trimestre anteri-
or. O lucro líquido acumulado nos primeiros nove meses de
2008 foi de R$ 899,0 milhões (R$ 3,29 por ação), valor 13,2%
superior ao registrado no mesmo período do ano anterior.

Programa de Investimentos:

O programa de investimentos realizado pela COPEL
nos primeiros nove meses de 2008, bem como o previsto
para o ano, está demonstrado no quadro a seguir:

O elevado montante aplicado em Participações deve-
se à aquisição, pela COPEL, de 30% do capital da Dominó
Holdings, pelo valor de R$ 110 milhões. Essa aquisição não
estava contemplada no Programa de Investimentos aprovado
pelo Conselho de Administração da Companhia.

A Compagas, a Elejor e a UEG Araucária, cujos balan-
ços estão consolidados com a COPEL, investiram, de janeiro
a setembro de 2008, R$ 15,3 milhões, R$ 1,2 milhão e R$ 7,8
milhões, respectivamente.

Principais indicadores 9M08:

VPA: R$ 29,15 por ação

Lucro por  ação: R$ 3,29

LAJIDA: R$ 1.476,5 milhões

Retorno sobre PL: 12,7% no período

Liquidez Corrente: 1,94

Margem Operacional: 32,0%

Endividamento do PL: 24,3%

Main Indicators in the 9M08:

Shareholders’ Equity: R$ 29.15 per share

Net income per share: R$ 3.29

EBITDA: R$ 1.476,5 million

Return on shareholders’ equity: 12.7% for the period

Current liquidity: 1.94

Operating margin: 32.0%

Indebtedness as a percentage of equity: 24.3%
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 R$ 1.000

Fluxo de Caixa Consolidado/ Consolidated Cash Flow 9M08 9M07

Fluxos de caixa das atividades operacionais/ Cash flow from operating activities 

Lucro líquido do exercício/ Net income for the period 899.035 794.368

Ajustes p/ reconciliação do lucro líquido do exercício com a geração de caixa das ativid.operac./
Adjustments for reconcil. of net income for the period with cash flow from operating activities

231.941 662.132

Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa/ Provision (reversal) for doubtful accounts 18.016 (4.911)

Depreciação e amortização/ Depreciation and amortization  298.991 316.335

Variações monetárias e cambiais não realizadas - líquidas/ Unrealized monetary and exchange variations, net 36.086 164.246

Resultado de participações societárias/ Equity in the results of subsidiaries and investees (29.912) (17.665)

Imposto de renda e contribuição social diferidos / Deferred income tax and social contribution 20.727 (68.904)

Variações na conta de compensação da "Parcela A" - líquidas /

Variations in Account for Compensation of "Portion A", net                                                                                                                         
(164.825) 42.588 

Variação em outros ativos e passivos regulatórios - liquidos/ Variation in other regulatory assets and liabilities (42.399) 7.259

Repactuação de contratos - Cien/ Contract renegotiation - Cien - (62.862)

Provisões no passivo não circulante/ Provisions (reversals) under long-term liabilities 49.420 211.962

Baixas de investimentos/ Write-off of investments 4.364 2.241

Baixas de imobilizado - líquidas/ Write-off of property, plant, and equipment, net 19.221 41.283

Baixas de intangível e diferido-líquidas/ Write-off of intangible and deferred assets, net 397 429

Amortização de ágio em investimentos/ Amortization of goodwill on investments 4.665 5.931

Participação de acionistas não controladores/ Minority interests  17.190 24.200

Redução (aumento) dos ativos/ Reduction (increase) of assets 179.056 (146.405)

Redução dos passivos/ Reduction of liabilities (100.378) (530.925)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais/
Net cash generated by operating activities 

1.209.654 779.170

 Fluxos de caixa das atividades de investimento/ Cash flow from investing activities 

Aquisição do controle em conjunto da Dominó - líquida do caixa adquirido/

Aquisition of controlling interest in Dominó - net of acquired cash 
(108.962) -

Adições em participações societárias e outros investimentos/

Additions to interests in other companies and other investments                                            
(11.244) (5.276)

Adições no imobilizado/ Additions to property, plant, and equipment: (438.005) (354.248)

Adições no intangível/ Additions to intangible assets (2.608) (2.745)

Adições no diferido/ Additions to deferred assets (105) (290)

Participação financeira do consumidor/ Customer contributions 40.538 24.603

Venda de bens do ativo imobilizado/ Disposal of property, plant, and equipment 10.620 136

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento/
Net cash used by investing activities

(509.766) (337.820)

 Fluxos de caixa das atividades de financiamento/ Cash flow from financing activities 

Empréstimos e financiamentos obtidos/ Loans and financing obtained 33.974 329.600

Empréstimos e financiamentos - amortização de principal/ Amortization of principal amounts of loans and financing (41.079) (57.261)

Debêntures - amortização de principal/ Amortization of principal amounts of debentures  (133.320) (633.320)

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos/ Dividends and interest on capital paid (267.530) (216.943)

Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento / 
Net cash used by financing activities

(407.955) (577.924)

Total dos efeitos no caixa e equivalentes a caixa/ Increase (decrease) in cash and cash equivalents 291.933 (136.574)

Saldo inicial de caixa e equivalentes a caixa/ Cash and cash equivalents at the beginning of the period 1.540.871 1.504.004

Saldo final de caixa e equivalentes a caixa/ Cash and cash equivalents at the end of the period 1.832.804 1.367.430

Variação no caixa e equivalentes a caixa/
Variation in cash and cash equivalents

291.933 (136.574)
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RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS SUBSIDIÁRIAS/

SUBSIDIARIES ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE

R$ 1.000

Ativo/ Assets GET DIS TEL PAR

CIRCULANTE/ CURRENT 1.083.126 1.589.448 45.075 416.117

Disponibilidades/ Cash in hand 764.433 349.128 24.845 319.606

Consumidores e revendedores, líquidos/

Customers and distributors
210.445 772.891 - 35.043

Serviços de telecomunicações, líquidos/

Telecommunications services, net
- - 13.220 -

Dividendos a receber/ Dividends receivable - - - 3.529

Serviços em curso/ Services in progress 8.161 51.511 - -

Repasse CRC ao Governo do Estado do Paraná/

CRC transferred to State Government
- 45.189 - -

Impostos e contribuições sociais/

Taxes and social contributions paid in advance
12.143 119.546 1.907 22.027

Conta de compensação da "Parcela A"/

Account for compensation of "Portion A"
- 100.544 - -

Outros ativos regulatórios/ Other regulatory assets - 33.682 - -

Cauções e depósitos vinculados/

Bonds and linked deposits
67.086 37.032 - 29.909

Outros créditos/ Other 14.512 33.289 1.293 5.433

Estoques/ Material and supplies 6.346 46.636 3.810 570

NÃO CIRCULANTE/ NON-CURRENT 3.606.530 3.810.851 194.133 1.774.124

Realizável a Longo Prazo/ Long-term assets 114.239 1.767.600 14.767 39.940

Consumidores e revendedores/

Customers and distributors
345 87.694 - 23.023

Serviços de telecomunicações, líquidos/

Telecommunications services, net
- - 5.016 -

Repasse CRC ao Governo do Estado do Paraná/

CRC transferred to State Government
- 1.275.754 - -

Impostos e contribuições sociais/

Taxes and social contributions paid in advance
89.414 264.049 9.503 14.031

Depósitos judiciais/ Judicial Deposits 22.599 59.287 248 1.066

Conta de compensação da "Parcela A"/

Account for compensation of "Portion A"
- 42.415 - -

Outros ativos regulatórios/ 

Other regulatory assets
- 9.132 - -

Cauções e depósitos vinculados/ 

Bonds and linked deposits
- 24.547 - -

Outros créditos/ Other 1.881 4.722 - 1.820

Permanente/ Permanent 3.492.291 2.043.251 179.366 1.734.184

Investimentos/ Investments 19.137 2.474 - 405.014

Imobilizado/ Property, plant and equipment 3.459.946 2.013.104 178.129 1.253.275

Intangível/ Intangible 13.208 27.673 1.237 70.949

Diferido/ Deferred - - - 4.946

TOTAL 4.689.656 5.400.299 239.208 2.190.241

Em 30 de setembro de 2008. As of September 30, 2008.

GET: COPEL Geração e Transmissão; DIS: COPEL Distribuição;   TEL: COPEL Telecomunicações;   PAR: COPEL Participações
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Em 30 de setembro de 2008. As of September 30, 2008.

R$ 1.000

Passivo/ Liabilities GET DIS TEL PAR

 CIRCULANTE/ CURRENT 423.140 1.150.981 15.377 142.295

Empréstimos e financiamentos/ Loans and financing 53.956 15.935 - 6.385

Debêntures/ Debentures - - - 18.525

Fornecedores/ Suppliers 46.990 395.178 3.618 43.546

Impostos e contribuições sociais/

Taxes and social contributions
110.566 200.977 2.335 15.065

Dividendos a pagar/ Dividends recivable 94.754 80.292 - 14.450

Folha de pagamento e provisões/ Accrued payroll costs 39.334 110.984 8.497 2.117

Benefício pós-emprego/ Post-retirement benefits 5.105 13.262 862 85

Conta de compensação da "Parcela A"/

Account for compensation of "Portion A"
- 42.300 - -

Outros passivos regulatórios/ Other regulatory charges 17.519 14.510 - -

Encargos do consumidor a recolher/ Customer charges due 3.548 41.183 - -

Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética/

Electric efficiency and development research
31.062 168.335 - 4.422

Encargos da concessão - outorga ANEEL/

Concession charges - ANEEL's  consent
- - - 33.369

Outras contas a pagar/ Other 20.306 68.025 65 4.331

 NÃO CIRCULANTE/ NON-CURRENT 784.827 1.240.346 20.577 468.645

 Passivo exigível a longo prazo/
 Long term liabilities 

784.235 1.240.346 20.577 394.243

Empréstimos e financiamentos/ Loans and financing 245.129 141.675 - 125.881

Debêntures/ Debentures - - - 254.582

Provisões para contingências/ Provision for contingencies 155.958 166.314 1.368 3.404

Coligadas, controladas/ Intercompany receibables - 582.150 - -

Fornecedores/ Suppliers 230.029 - - -

Impostos e contribuições sociais/

Taxes and social contributions
- 16.505 - 8.512

Benefício pós-emprego/

Pension plan and other post-retirement benefits
145.707 312.696 19.209 1.864

Conta de compensação da "Parcela A"/

Account for compensation of "Portion A"
- 10.109 - -

Outros passivos regulatórios/ Other regulatory charges - 10.882 - -

Outras contas a pagar/ Other 7.412 15 - -

 Resultados de exercícios futuros
Income (losses) from future periods 

592 - - 74.402

 PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NÃO 
 CONTROLADORES/ MINORITY INTEREST 

1.363 - - 244.567

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO/ SHAREHOLDERS' EQUITY 3.480.326 3.008.972 203.254 1.334.734

Capital social/ Capital stock 2.947.018 2.171.928 194.755 1.165.500

Reservas de lucros/ Income reserves 197.424 491.983 - 128.302

Lucros acumulados/ Accrued income 335.884 345.061 8.499 40.932

TOTAL 4.689.656 5.400.299 239.208 2.190.241

GET: COPEL Geração e Transmissão; DIS: COPEL Distribuição;   TEL: COPEL Telecomunicações;   PAR: COPEL Participações
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Em 30 de setembro de 2008.

GET: COPEL Geração e Transmissão; DIS: COPEL Distribuição;   TEL: COPEL Telecomunicações;   PAR: COPEL Participações

R$ 1.000

Demonstração do resultado/ Income statement GET DIS TEL PAR

 Receita Operacional/ Operating revenues 1.309.483      4.665.305         81.963           373.679        

Fornecimento de energia elétrica/ Electricity sales to final customers 123.450          2.091.882         -                       1.900             

Suprimento de energia elétrica/ Electricity sales to distributors 1.001.341      40.424               -                       125.172        

Receita pela disponibilidade da rede/ Use of transmission plant 167.238          2.483.090         -                       -                      

Receita de telecomunicações/ Telecom revenues -                       -                          81.963           -                      

Distribuição de gás canalizado/ Piped gas distribution -                       -                          -                       208.535        

Outras receitas operacionais/ Other 17.454            49.909               -                       38.072           

Deduções da receita operacional/
Deductions from operating revenues (192.955)        (1.833.370)        (14.108)          (49.245)         

 Receita Operacional Líquida/ Net operating revenues 1.116.528      2.831.935         67.855           324.434        

Custos e despesas operacionais/
Operating costs and expenses (518.682)        (2.339.478)        (56.236)          (242.888)       

Energia elétrica comprada para revenda/ Electricity purchase for resale (44.586)           (1.328.681)        -                       (801)               

Encargos de uso da rede elétrica/

Charges for the use of transmission grid (120.565)        (245.074)           -                       (15.102)         

Pessoal/ Payroll (111.098)        (323.264)           (22.153)          (8.836)            

Planos previdenciário e assistencial/ Pension plan (10.613)           (45.230)             (2.702)            (790)               

Material/ Material (7.218)             (33.097)             (1.013)            (508)               

Matéria-prima e insumos para prod. de energia elétrica/

Raw material and supplies for generation of electricity (12.726)           -                          -                       (1.779)            

Gás natural e insumos para operações de gás/

Natural gas purchased for resale and supplies for the gas business -                       -                          -                       (109.325)       

Serviços de terceiros/ Third-party services (44.726)           (153.280)           (8.863)            (22.380)         

Depreciação e amortização/ Depreciation and amortization (97.180)           (136.726)           (22.004)          (43.081)         

Provisões e reversões/ Provisions (reversal) for contigencies (9.166)             (60.417)             2.532              (172)               

Recuperação de custos e despesas/ Expenses recoverable 11.678            18.809               26                   600                

Encargo da concessão - outorga ANEEL/

Concession charges - ANEEL consent -                       -                          -                       (31.637)         

Outros custos e despesas operacionais/ Other expenses (72.482)           (32.518)             (2.059)            (9.077)            

 Resultado das Atividades/ Result of operations 597.846          492.457            11.619           81.546           

 Resultado financeiro/ Financial income (expenses) 22.079            129.323            2.336              (14.476)         

Receitas financeiras/ Financial income 68.839            243.105            2.363              27.259           

Despesas financeiras/ Financial expenses (46.760)           (113.782)           (27)                  (41.735)         

Resultado de participações societárias/ Equity Investment -                       -                          -                       25.377           

Lucro Operacional/ Operating income (expenses) 619.925          621.780            13.955           92.447           

Resultado não operacional/
Non-operating income (expenses) (1.156)             (5.661)                407                 131                

Lucro antes da tributação/ 
Income (loss) before income tax 618.769          616.119            14.362           92.578           

Imposto de renda e contribuição social/

Income tax and Social contribution (174.127)        (154.149)           (4.868)            (17.993)         

Imposto de renda e contribuição social diferidos/

Deferred income tax and social contribution 2.845              (22.470)             25                   537                

Participações dos acionistas não controladores/ Minority interest (128)                -                          -                       (17.190)         

Lucro Líquido do Exercício/ Net income (loss) 447.359          439.500            9.519              57.932           -                       -                          -                       -                      
LAJIDA/ EBITDA 695.026          629.183            33.623           124.627        

As of September 30, 2008.
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Munir Karam

Nelson Fontes Siffert Filho

Nildo Rossato
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