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GOMIDE ASSUME A PRESIDÊNCIA 
E Dll QUE O PAíS ESTA FICANDO 

PARECIDO COM A COPEL 
Francisco Luiz Sibut Gomide assumiu o cargo que 

ocupava em exercício - a Presidência da Copel. A soleni
dade aconteceu no dia 14 de março último, no auditório da 
sede, com a presença de autoridades estaduais e do setor 
elétrico, além de grande número de empregados da CoP._el. 
Gomide frisou em seu discurso que "os ganhos de eficiên
cia da Empresa foram conseguidos pelo caminho da apli
cação simultânea duma politica de contenção e de valori
zação do corpo funcional - a Empresa é a maior e a me
lhor devido à qualidade de seus recursos humanos .. :· 

O novo Presidente concluiu seu discurso dizendo que 
"o pais está passando por uma nova fase; o Brasil está fi
cando parecido com a Copel. E temos uma enorme satisfa
ção de constatar que nós, copelianos, ao longo de todo o 
tempo, estivemos no rumo certo ... " 

E PERSSON É O NOVO DIRETOR 
ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO 

Para o lugar de Gomide foi eleito e empossado o eco
nomista José Carlos Pupo Persson que afirmou. em seu 
discurso, acreditar no propósito de bem servir. "acho que 
um profissional, em qualquer atividade que ele exerça, se 
ele nao tiver a firme convicçao de que está realmente ser
vindo ao próximo através de seu trabalho, ele nunca vai 
conseguir se realizar. Eu acredito nisso.!' Determinando sua 
crença de que uma empresa só se faz com o homem, Pers
son disse que "é totalmente impossível imaginar que al
guém consiga fazer uma empresa contra o ser humano, e 
muito menos irá fazer uma empresa forte e duradoura se 
ele tentar usar o homem ... " 

f et <hscur.os • ""'' tltto lhes nas pjgmas cen\ nus} 



OUESTÕES JURÍDICAS 
FERIAS ACUMULADAS 

-UM DUPLO PREJU~O-

A Consolidaçá"o das Leis do Trabalho, cm seu artigo 
!29 estabelece que: 

'Todo empregado terá din:ilo 11twalme•lle ao gozo de 
um ~todo de férias, sem prejufw da remuneração. " 

Várias são as finalidades apontadas {)ara justificar a 
concessão da$ fériás. 

Sem dúvida nenhuma, porém, 8l! finalidades orgânicas 
e higiênicas sobrepõem-se às demais, pois, é indiscutível a 
ne.;essidade do repouso anual, de modo a permitir ao 
empregado a recuperaçlo das energias despc!!ldidas, do 
desgaste físico e mental, al~ da liberação do$ compro· 
missas laborais diários, muitas vezes rotinizados, que Ira· 
zero como conseqüência"" fadiga. 

HIROSI1 PlMJ.>ÃO, citado por Arnaldo Susselànd,ln 
Comentário.! à ConsoUdayão d3S Leis do Trabalho, vol. 
I, pág. 458 • Liv. Preitas Bastos, 1960, diz que: 

~ .. depoü do 5!' mêf. de tl'abalho mn férids, o reuli
menro do empregtJilo com~ 11 cair, sobretudo em 
se rratt1ndo de serviço onde predomine o emprego 
das [unçl>es cerebral$. " 

A fim de O$.'lcgumr eS~~a ''recuperaçDo", a lei pl'Qibe a 
prestaç:!o de serviços durante as féria~ a outro emprega· 
dor {salvo o caso de acumulação de emprego) e estabele· 
ce que al mesmas sejam concedidas em um só período, 
nos doze meses subseqüente$ â data em que o empregado 
tiver adquirido o direito. Só pennite o parcelamento em 
dois período.! (um dos quais não inferior a 10 dias) em 
casos excepcionais. Aos menores de 18 (dezoito) anos e 
aos maiores de 50 (cinqüenta) anos de idade a legislação 
impõe a eoncessllo das férias de uma só vez. 

As férias, como se pod.e ver, não constituem apenas 
um direito do empregado ao repouso mas. um dever irre· 
nunctável que não deve ser objeto de transação. 

Com isto se espera que o empregado, com a soa saúde 
física e mental revitaliZadas, volte .ao trabalho com toda 
a sua potencialidade para bem desempenhar as funçGes, 
p ara as quais foi contratado, no período seguinte. 
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Não obstante as necessidades de descanso do empre
gado e as vantagens que o empregador espera e deseja 
na volta, nem sempre a prática demonstra que as férias 
sllo gozadas nos períodos estabelecidos na legislação 
trabalhista. 

Decorre daí, muitas vezes, se avolumarem os pedodos 
de férias não gozados, conftgurando·se num duplo pre· 
juízo, tanto para o empregado quanto para o emprega· 
dor. 

Deixaremos de emitir qualquer comentário sobre as 
causas que possam contnbuit Filril o acúmulo, poís, foge 
ao ohjetivo da explanação e em"a1guns casos; a necessida· 
de do seooço pode jus!íficar tal medld:~, mesmo wb pena 
de um preju1zo maior. 

O arll36 da CLT assim disp6e: 

"A. époar da concessãó das férias sem a que melhor 
com!Jlte os interesses do empregador. " 

No entanto, os mteres~ do empregador não podetãí> 
Ir ~tlém do. pr.u:o de conceSllão estabelecido p<~la CLT 
(ar!. 1,34), ou seja, até n. (doze) meses 8ubseqiler.tcs à 
data em que o empregado ad'lulrir o dirtito de gozo, 

Não cumprido o que dispõe o artigo mencionado, o 
empregador" estará sujeito as sanções legais, previstas no 
art. 137 e parágrafos da CLT. 

Além disso, em fa<2 da fadiga, a produção do ernpre· 
gado t -'l!derá a diminuir e segundo a opinião dos médi· 
cos do trabalho, estará mais vulnerável a acidentes, moti· 
vos q\le 15em evidenciam m:ris prejuízos ao empregador. 

Por outro lado, o empregado que tendo adquirido seu 
pedodo de férias e não utilizando o seu direito ao des· 
c:~nso, até 2 (dois) anos após o peóodo de concessão, se· 
gundo a lei, terá prescrito o período não gozado. Neste 
caso, o empregador estará desobrigado de liberar o em· 
pregado para gozo das férias e do pagamento da cemu· 
neração relàtjva às mesmas. 

"Art 149 da CLT: A prescrição do direito de recta· 
mar o cancessiio das férias ou o pagamento da res· 
pectiva remuneração é contada do término do prazo 
mencionado no an. 134, ou, se for o caso. da cessa· 
ção do contrato de trabalho. •• 

O empregado, além do prejl!ízo financeiro, perderá o 
descanso anual, necessário para a preservaÇl[o da sua sa.ú· 
de, deix_wdo de fazer valer um direito que a lei lhe .ga· 

DESIGNAÇÕES/PROMOÇÕES 

Nos últimos meses, houve designações de colegas 
para comandos de áreas na COPE L 

PRESID~NCIA 

• RUBENS Roberto Habitzreuter assumiu dia 24 de 
março a Gerência da ARP. O colega Robttrto Lui't 
Jung foi para a iniciativa privada. 

DIRETORIA 
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - DAF 

• JOSE MA R Carstens foi dcsig>ado Gerente da Di vi· 
são de Capacitação Técnica - DVCT, subordinada 
ao Departamento de Desenvolvimento de Pessoal 
- DPDP. Dia 13 de março. 

• ARNALDO José Rigon foi também designado Ge· 
rente. mas da Divisão de Ad ministtaç§o de Salários 
- DV f>S, subordinada ao Departamento de Recur· 
sos Humanos - DPRH. Dia 13de março. 

DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO- DOI 

• IRINO lmério Corbellni foi designado A•sistenll! 
da Superintendência Regional de Cascavel .. SRV, 
Dia 05 de março. 

• AUGUSTO Cesar de Lemos Ayres passou a ser Ge· 
rente do Departamento Regional de Eletrificação 
Rural - DPRR, da SRV. Dia 05 de março. 

rante. 
llldtSCUtivelrnente. :.s anas não gozadas no.! períodos 

concesslvos, gerando os acúmulos <le "saldos" e ptríodos 
completos, o:ão trazem nenhuma vantagem para o empre· 
gado, menos ainda para o emprcga<lor, 

Nes-se senddá, é de se ressaltar o oonteúdo da NAC· 
040109- Férias (de 01 07.85), onde a COPEL não pre· 
vê a possibilidade db acúnmlos <le períodos de férias não 
gozada$, deixando ant.,..er que não são permitidos. Esta 
tarefa está confiada às suas gerência.• e o seu cumprimen· 
to evi1 ará que os prejuízos, anteriormente destacados, 
nno agravem a organiza~llo nem seus empregados, '!egllin· 
do fielmente o que determina a lei. 

Josê Edésio de Mattos 
(tlc BoletímJurtdico -12/85) 

PROJETO ESTAGIO 

Como parte do Progama de melhoria no lntercâm· 
bio de informações de natureza jurídica, a Sup<jrin· 
tendência de AssuntO< Jurldicos, está desenvolvendo 
o projeto EstáiJio. rom a fiM !idade' de proporcionar 
orientação \egatdlrigida, a empregadO$ da COPEL que· 
necessitem, para o desemp<jnho de suas tarefas, de co· 
nhecímentos básicos nos diversos ramos do Direito . 

Para tanto, estabele<:er·se-ão planos especifiCO-! de 
~ágio - a ser cu""rído nas dependllncias da SAJ -
em função das dificuldades encontradas pelo empre
gado na sua área de atuaçllo. 

Esse trabalho já foi implantado, experimentalmen· 
te. no mês de outubro último, com a participação de 
5 empregados (sendo 3 engenneiros), oportunidade 
em que foram discutidos asp<!ctos r•lacionados com 
procedimentos licítários. 

O programa se coaduna com os propósitOS da Su
p<!rlntendência e, ao m<lsmo tempo, fornecerá 110" 
profissionais da Empresa vali~ >ubsídios para a rea· 
lizaçllo das tarefas a que estão afetos. 

Os interessados poderão contotar com o adv. Th io· 
philo Cordeiro Neto, p<jlo telefone 222·2782, rama( 
157, ou, se do interior, por correspondencía. 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇAO - DEC 

• MARCOS Antônio Marino foi designado Gerente 
da Divisão de Usinas - DVUS, subordinada ao De· 
partamento de Engenharia Civil - DPEC. Dia 28 
de fevereiro. 

• JOSE: Marcos Abagge passou a ser Gerente da Divi· 
são de Acampamento e Canteiro - DVAE. subor· 
di nada ao DPEC. Dia 28 de fevereiro. 

• RUY Dikram Steffen designado Gerente da Oivi· 
~o de Hidrologia - DVHl, subordinada ao Depar· 
tamento de Hidrologia e Estudos Energéticos -
OPHE. Dia 06 de março. 

• JOSE: Roberto Bastos Pinheiro é o novo Gerente 
da Divisão de Cadastro de Imóveis - DVCV, su· 
bordinada ao Departamento de Engenharia de Ava· 
Ilação - OPEA. Dia 20 de fevereiro. 
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Mais três inauguriiÇ&s 
de cletrificsçaõ rvrsl acon
teceram f1(J ~de março, 
beneficiando cam ~ chega· 
da da energia e/étrica 922 
propriedades situadas em 
localidades dos mumcfpios 
de Rio Negro, Francisco 
Beltrlio e Rio Branco do 
Sul. A de Francisco Bel· 
ulio foi a primeira de 
Frdflcisco Gomide como 
presidente da Ccpel, e nas 
outras diDs esteve presen· 
te. na condlçio de convi· 
dado Qspccial dos municf. 
pios, o engenheiro Ary 
OuiJiroz. Com mo is eSSIJs li· 
gaçõcs. a Ccpel t!Stá Min· 
gindo a marca de 75 mil 
propriedades eletrificadas 
ao longo da gestão José 
Richa pelo programa Clic 
Rural, e rrRtis que nunca 
persiste a certeza de que 11$ 

120 milli(}BçiJes estrJbeleci
das como mera a atingir 
até o ano que vem serão 
conseguidas. 

RIO NEGRO 

A inauguração em Rio 
Negro aconteceu em 6 de 
março e marcou a li(J8ç$o 
simbólica de 154 proprie
dades das localidades de 
Berra Grande e Sftio dos 
Hirt, onda foram construf· 
dos 83 quilómetros de li· 
nhas com investimento de 
745 mil cruzados. O acio· 
n;unento da chave ficou a 
cargo do presidente da ~
mara de Rio Negro, WJrea
dor José Odacir K uhl. 

Na solenidade, o preft!l· 
to Alceu Swarowski afir· 
mou que Rio Negro conti
nuará gestionando junto ss 
autoridades pera que a se· 
de do municfpio passe e 
ser atendida pela Ccpel, 
que hoje responde pelos 
serviços apenas na ártNJ tu· 
rol. Pela diretoria da Em· 
presa falou Wilson da Si!· 
va, da área de Distribuição, 
que enfatizou a importin· 
c ia social do C li c Rural 
Ncomo mola propulsora do 
progresso pars cemenas de 
loc.1lidades paranaenses, 
que passam a ter melho· 
res condições de desenvol· 
vimento com o auxilio da 
energia olárrico N. O ex-pre
sidente Ary Queiroz, que 6 
comendador da Ordem du 
Brasão Mur>lcipal,/embrou 
que Rio Net;ro caminh;l 
para sw milésima ligaçSo 
rural executada no gover
no Richa· "Em março de 
83. havia 241 proprledades 
sertidas com eletricidade; 
com as que simbolicamen
te estão sendo ligadas hoje 
o rota/ já executado vai a 
mais de 520, e existem 
ainda outras 477 ligações 
que deverão sair em breve 
com a •w•clusão das obras 
que já foram iniciadas·: 

ELETRIFICAÇÃO RURAL 
INAUGUR~ÇÕES EM TRÊS MUNICÍPIOS 

FRANCISCO 
BELTRÃO 

No dí<1 21, foj 11" V!!Z de 
656 propriedades rurais do 
muníci'piO de Frandsco 
Beltrão receberem solene
!TttJnte os beneffcios da 
energia elárrica: 8 ligação 
slmb6Jica ocomiU den.trd 
da progrorntlÇão festiva_de 
inauguração da Ex{)()$Íção-. 
Feira local, ii quáí esrJve· 
ram presentes o gcviima' 
dor José Richa e os minls· 
tros /ris Rezende, dll Agri· 
cultura, e Dení Schwârtz, 
do Desenvolvimento Ur· 
ba.no e Meio Ambiente. 

-
A convite do governa

dor e na presença do presi· 
dente da Ccpei, Francisco 
Gomide, o agricultor LI
dia Giai)Chini - um dos 
656 proprietários benefi· 
ciados com as ligações do 
Clic Rural inauguradas -
acionou ~ chave que sim
bolizou a eletrlficação. 
Diante do palanque das au
toridades, uma luminária 
acendeu-se significando a 
ch8(}8da de um novo tem
po para aquela populaç$o. 
Foram treze obra$ inaugu· 
radas na oportunidade em 
Francisco Beltrão, no Su
doeste do Estado: com in
vestimentos globais de 2 
milhões 238 mil' cruzàdos, 
as ligações demandaram a 
consrruçSo de 209 quilâ· 
metros de linhas e redes de 
distribuição. 

Vereador loOO Nerei Vaz aciona a chave, tendo ao kuio o presidente da Copel 

Frsndsco Gomide salien· 
tou a competência do tr;r 
ba.lho desenvolvido pela 
equipe do governador Jo
st! Rich<>, H que teve a cora· 
gem e a determinação de 
transformar a elauifiCIJ· 
çSo rural em prioridade e 
cumprf-la, lettrJndo os be· 
neffcios da eietriciditde a 
uma populaçSo rural estl· 
mada em 8()() mil pessoas 
- {JilranaenseJJ que atá en
tifo jamais tiveram do go
verno cstQdual qualquer 
htsnçio para o seu bem· 
estar". E o ex-presidente 
Ary Queiroz, provável can
didato do PMOB à vice
governança tiO lado do se
nador ÁllliJro Dias, mani· 
festou sua certeza na con· 
tinuidade do programa 
Clic Rural: "A obra social 
desenvolvida por José Ri
cita em sua administração 
terá continuidade com a 
el~ição de Álvaro no dia 
15 de novembro", diSS8 
ele, lembrarxio que 'és 
compromissos aSIUmidos 
por Richa na campanha de 
82 errão. sendo integral· 
mente cumpridos" e que a 
postura social assumida 
nos últimos três anos pefa 
Ccpel ufoi (roto da filoso
fia de mudanças pregada 
pore/eH. 

Fnmcisco Gomlde e o ex-preJidente Ary Queiroz. 

RIO BRANCO 
DO SUL 

A última solenidade 
inaugural em março acon· 
teceu em Rio Branco do 
Sul, na Região Metropoli · 
tana de Olritiba, onde em 
dima bastante festivo a 
população rural das locali· 
dades do Açungui, Estrada 
do Cclombo e Pombas sau-

dou a chegada da ener
gia elétrica, possfttrJI graças 
ao Clic Rural e seus custos 
reduzidos. A ii(}BçSo sim· 
bólica aconteceu em 
Açungui na propriedade de 
Jo61/uim Bento, há mais de 
trinta anos residente na re· 
gião e que durante todo o 
·tempo ambicionou contar 
com luz elátrica em Cllsa: 
•.,; um verdadeiro mi/a· 
gre", disse ele, 

Presen tes o presidente 
da Empresa, Francisco Go
mide, o prefeito de Rio 
Branco, Áureo Gomes da 
Silva, o presidente da ~
mara local, vereador João 
Nerei Vaz, o ex-presidente 
da Ccpel, Ary Queiroz, e 
lideranças polfticas da re
gião. Foram inauguradas 

Wilson da Silva destaca o programa da Copel. 

112 li(}Bções rurais, para as 
quais foram construldos 
58 quilómetros de Linhas e 
redes; 314 postes e 65 
transformadores foram 
empregados, com investi· 
menta de 540 mil cruza· 
dos, 

Discursando m1 oportu: 
nldade, o prefeito lii<altoll 
a partiCipação popular na 
viabilização dos projetas 
do Clic Rural em seu mu· 
nlcfpio, destacando que 
"foi necessária uma autên
tica campanha de cons· 
cienrizaç$o do povo para 
que ele aderisse, desenga· 
nado que estava pelo sem 
número de polfticos que 
durante rodos esses anos 
passou prometendo trazer 
luz eldtrica para a região 
sem nunca cumprir. Final· 
mente o dia chegou, e em 

breve poderemos nos teu· 
nir novamente para inau-.. 
gorar out1<1s 115 ligações 
cujas obras sstão em sua 
fàse final'~ O presidente 

CONFERÊNCIA 
LATINO-AMERICANA 
DE ELETRIFICAÇÃO 
A 11 ~ Conferência Latino-americana de Eletrifi

cação Rural, que tradicionalmente reúne as nWs 
expressivas autoridades e os mais gabáritados técni
cos do setor, será realizada este ano no Brasil e terá 
o patroc!nio da Copel. A escoUta do Paraná como 
sede do encontro foi aprovada no ano passado em 
Buenos Aires e levou em conta principalmente o 
grande programa de eletrificação que vem sendo 
desenvolvido no Estado através da Copel: a custos 
sensivelmente reduzidos, a Empresa está ligando 
1 20 mil proprie<lades rurais ao longo do governo 
José Richa (uma vez e meia tudo o que havia sido 
feito até março de 1983). 

A Conferência ínl de 26 a 31 de outubro, e o 
temálio já fi>i definido: "Polfticas aluais de eletri
ficasão rural dos pa(ses latino-americanos", "Siste· 
mas de planejamento e monitoração da eletrifica
ção rural" c "Bxporiências. pesquisas e promoções 
ligadas à clctrlficaçilo n1ral". Durante a estada em 
Curitiba e no Paraná, técnicos e profissionais do 
setor aproveitarão para conhecer em detalhes as 
fónnulas e altemativas encontradas pela Copel pa
ra baratear cm mais de 40% os custos da ligação 
rural S<!rn perda ,la qualidade dos serviços, o que 
tomou a cletricidade no campo verdadeiramente 
acessível aos pequenos e médios produtores rurais. 

lnformações e inscrições para o evento podem 
desde já ser obtidas junto • Comi!.Sao Organizadora 
da 11~ Conferência, na Copel: Rua Coronel Dulcí· 
dio, 800 · 6!1 andar, CEP 80.230 • Curitíba ·Para
ná . Brasil . Telex (041) 5178 · telefone (041) 
224-0400. ramal 266. 
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Os diretores empossados: Gomide assina o Termo. 

Participa~: esse foi o sentimento e a palavra 
que dominou a wlenidade de posse dos novos diTe
tores da Empresa - Gomiàe, na presidlncia e Pers
son, na diretoria Administrativo-Financeira. 

FRANCISCO GOMIDE era diretor Administra
tivo-Financeiro e presidenu interino, desde a salda 
de Ary Queiroz, em 14 de fevereiro. É curitibano, 
40 anos, foi7TIDllo em Engenlur/a Civil e OtncÜlJ 
G:mtábeis pela Univenidade Federal do Paraná e 
doutor em Hidrologia e Recunos Hídricos pela Uni
venidade Estadual do Colorado, Estados Unidos. 
Está na Copel deslk 19 70, atuamlo no Centro de 
Hidráulica e Hidrologia Professor Parigot de Sou
za; é também professor de Engenharia de Recursos 
Hfdricos da UFPR e presidente da Associaçllo Bra
Sileira de Recunos Hidriros, com mandato para o 

perfodo 85/87. Ocupt!Wl a diretoria Administrati
vo-Frnanceira desde 1983, da&a em que foi eleiJo 
pelo Conselho de Administraçl!o e empossado. 

JOSE CARLOS PUPO PERSSON, natural de 
Lins {SP)onde nasceu em 15 de maw de 1931. Cà· 
sado com Débora Guerra, rtm 4 filhos, Ulysses, 
Fabio/a, Cláudia e Vanessa. 

Formado em Economia e Administração de 
Empresas pela Faculdade de Cihlcias EconómiCOJ 
e Administrativas da Universidade de Silo Paulo. 
Po=i e1tágios 110 Otibank, em Nova forque e paf' 
ticipou do Seminário com Professam da Harvard 
Business School sobre "Estratégia Empresariarem 
Frankfurt -Alemanha, em 1963. 

Penson traba/Jrou durante I 5 anos no Conglo
merado Bamerindus atuando em vdrias áreas do 

Banro, sempre como diretor. No perfodo del956 
a 1971 desenvolveu suas atMdades em postos rele· 
vantes do Otibank. Anta disso, nosso novo dire
tor Administrativo-Financeiro, foi Assessor e Pes
quüador Economico da Federa~ do Comércio 
do Estado de São Paulo. Exerceu lllmbim atlvida
des no Banco Hipotecâric Lar Brusileiro, na Atlan
tic Reftning Co. e na Philco Radio e Televisão S/A. 

José Càrlos Pupo Penson foi representante do 
Bamerindus, em diferentes épocas, da AssociaçãO 
Brasileira das Empresas de Crédito lmobilldric. 
Assoc/aÇ{Io Nacional dos Bancos de Investimento, 
Associ4Çt1o Nacional dos Bancos Comere/ais {SP ), 
Associaçíio Paranaense das Empresas de Crédito, 
Financ/amento e Investimento e no Sindicato dos 
Ba11cos do Estado de São Paulo, do Estado do Pa· 
raná e do Estado do Mato Grosso. 

O DISCURSO DO PRESIDENTE 

Amigos da Copel: há exatos 28 dias nós aqui 
nos reunimos para as despedidas do presidente 
Ary Queiroz. Como dissemos naquela oportuni· 
dade, era uma reunião triste e alegre ao mesmo 
tempo: era triste porque nós perdfamos o nosso 
presidente e era alegre porque o Param§ ganhava 
um talento polftico. A reunião de hoje é dife
rente: é uma reunião fntima, interna, de amigos 
que trabalham juntos, que além da honra de eu 
estar assumindo a presid~ncia da Cape/, temos a 
satisfação de apresentar à empresa o Dr. José 
Carlos Pupo Persson, que vai ser o nosso diretor 
Administrativo-Financeiro. O Dr. Persson é eco
nomista, administrador de empresas, tem um 
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currlculo impressionante e acumulou uma in
vejável experiDncia ao longo de 35 anos de tra· 
balho. Aos 15 anos de sua atuação no Citibank, 
somam-se outros 15 anos em posições de direto
ria de diversas empresas do complexo conglome· 
rado Bamerindus. Temos a certeza de que o Dr. 
Persson vai trazer uma contribuiçdb importante 
para que nossa empresa se desempenhe cada vez 
melhor. A propósito, é até surpn~endente que 
o desempenho da empresa tenha sido tão bom 
levando em consideração as enormes dificulda
des que surgiram ao longo dos últimos trh anos. 
Como todos sabem, nós tivemos em 83 uma en· 
chente absolutamente excepcional: cálculos pro-

babilfrticos conservadores dizem que UM evento 
daquele porte só acontece uma vez a cada 200 ou 
300 anos. E aconteceu. E dois anos depois nós 
tivemos UITI8 estiagem também excepcional: nos 
nove meses entre maio de 85 e janeiro de 86, a 
vazão do rio lguaçu foi 20% inferior às vazlJes do 
perfodo crltico de 1944. Apesar de todas essas 
enormes dificuldades, a gestão Ary Queiroz na 
Copel, de acordo com as diretrizes traçadas pelo 
governo Richa para a energia, tornaram a empre· 
sa ITI8is eficiente - essa era uma das diretrizes. 
Demos especial atenção ao aspecto social do uso 
da energia; levamos os beneffcios da eletricidade 
ao homem do campo, e a empresa perseguiu com 
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O DISCURSO DE PERSSON 

tenacidade a sua determinação e o seu objetivo 
de se manter como uma empresa integrada ver
ticalmente, produzindo, gerando, transmitindo e 
distribuindo energia. TamMm na gestão Ary 
Queiroz os empregados, os copelianos foram 
convocados à participação, e nós elaboramos o 
nosso primeiro P/anejamento Estratégico da em
presa, que vai ser a pedra, a referbncia maior, o 
maior referencial da atua~o da empresa nos 
atJos que se seguem. Os ganhos de eficiência da 
empresa foram conseguidos pelo caminho da 
aplicação simultânea duma politica de conten
çáo e de valorização do corpo funcional. Como 
não poderia deixar de sar, ficou clara a constata
ção de que uma empresa é o retrato dos seus em
pregados e dos seus gerentes: a empresa é a 
maior e a melhor devido a qualidade dos seus re
cursos humanos. Esse é o nosso maior patrimD· 
nio e houve o investimento na valorização deste 
patrimDnio da empresa. Eu não poderia deixar 
cé mencionar que a minha satisfaçlJo de estar 
assumindo a presidência da Copel fica particular
mente acentuada pelo fato de estar acontecendo 
num dos momentos mais importantes da história 
cb pais: na frase feliz do ministro Jo30 Sayad, o 
pais está passando por uma revolução cultural. 
Finalmente a nação e o Estado se encontram, e 
começamos a enterrar aquela imagem infeliz do 
brasileiro esperto, do brasileiro que queria notas 
sem estudar, que queria remuneração sem traba
lhar, que queria levar vantagem na especulação, 
na intermediação, na fraude e no "jeitinho'~ Nós 
estamos numa fase em que o país se tornou sé· 
rio, o país está enterrando esta imagem infeliz. 
~ dentro desse contexto que eu tenho uma satis
fação especial de estar assumindo a presidbncia 
da Capei. Eu vejo agora que o Brasil se torna ca
da ~~ez mais parecido com a Capei: nós não ouvi· 
remos mais o que tanto ouvimos pelos corredo
res e pelos gabinetes da Velha República, acusa
ções de que a Capei é séria demais, a Cape/ tem 
uma atuação correta demais. Como Rui Barbosa, 
nós quase tivemos vergonha da honestidade. Fe
lizmente isto está enterrado, o pafs está passan
do por uma nova fase; o pais está ficando pare
cido com a Capei. E temos uma enorme satisfa
ção de constatar que nós, copelianos, ao longo 
de todo o tempo, estivemos no rumo certo. Va
mos, pois, continuar. Muito obrigado. 

Eu gostaria realmente que esta oportunidade 
fosse uma oportunidade para conversarmos. Eu 
nunca faria um discurso porque é claro, eu não 
sei discursar, mas gosto muito de conversar. E 
como a ocasião não permite vamos dizer, o diá· 
logo, vocês terão que se contentar com um mo· 
nólogo, o que eu lamento profundamente. Logi
camente o homenageado dessa tarde a figura 
central é o Dr. Gomide, mas eu pedi que me fos
sem concedidos três minutos - e eu certamente 
vou tentar dobrar para seis- e dizer algumas pa
lavras. Após 35 anos de setor privado, vejo-me 
entrando, aos 54 anos de idade, para o setor pú
blico. Certamente isso causa uma estranheza a 
muita gente. Eu não posso dizer que estou sur· 
preendido de me encontrar aqui hoje; não posso 
esconder que durante muitos anos eu acalentei 
no meu Intimo a oportunidade de trabalhar no 
setor público. Talvez um sentimento de respon
sabilidade para deixar uma contribuição ~ co
munidade. E vejo com extrema alegria essa 
oportunidade. E com uma alegria redobrada por 
estar na Capei. Tal~~ez os senhores que estejam 
aqui dentro, tenham convivido com esta casa, há 
um bom número de anos, n§o aquilatem na sua 
extensão completa, a imagem excelente que goza 
essa empresa junto ao grande público. ~um mo
tivo de orgulho para todos voces que têm cons
truido essa grande organizaç§o. E por isso, para 
mim, é motivo de extrema alegria. Essa dupla fe· 
licidade - ter a oportunidade de trabalhar no 
setor público, e que essa oportunidade tenha 
nascido através da Capei -. A minha chegada ao 
setor público não vejo através de atividade poli· 
tica. Eu registro isso não como uma Idéia de que 
eu tenha restrições ii atividade politica - muito 
ao contrário: eu acho que a atividade politica é 
a atividade mais nobre que um homem possa 
exercer. Não estou com isso também fazendo 
uma profissão de fé que vou passar a fazer poli
tica. Eu espero continuar sendo um administra
dor, e deixar uma contribuição nesse trabalho 
que pretendo realizar. Eu gostaria de, rapida-
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mente, definir alg11mas crenças que eu tenho, já 
que não temos neste momento a oportunidade 
de dialogar eu procuraria me abrir a vocês para 
que vocês pudessem fazer uma primeira avalia
ção do que é a pessoa que está assumindo uma 
diretoria na Copel hoje. Eu acredito no propó
sito de bem servir; acho que um profissional em 
qualquer atividade que ele exerça, se ele não ti· 
ver a firme convicção que ele está realmente ser
vindo ao próximo através do seu trabalho, ele 
nunca vai conseguir se realizar. Eu acredito nis
so. Eu acho justo que todos nós lutemos para es
tar contentes com o que fazemos, é bom que es
tejamos contentes. Mas eu acho que nós nl!o te
mos o direito de nunca estarmos completamente 
satisfeitos. Eu acho que é da natureza humana 
que se busque cada dia mais o aperfeiçoamento 
profissional, e conseqüentemente que se possa 
vamos dizer deixar uma maior contribuiçãO à 
sociedade. Terceiro ponto que eu gostaria de 
mencionar como uma crença, ela está estribada 
numa definição moderna que a pedagogia dá pa
ra a disciplina: eu vou repetir, mas eu gostaria 
que todos percebessem, vamos dizer, a aplicação 
céssa definição por ser muito ampla. A pedago
gia moderna define a disciplina como a capaci
dade de se levar alguém a fazer aquilo que nós 
precisamos que seja realizado. Eu acho uma das 
colocações mais bonitas que existem porque ela 
tem uma aplicação ampfa: desde o relacionamen
to na nossa casa, com a esposa ou com o marido, 
com os filhos, e no trabalho. Com isso eu quero 
dizer que eu não acredito na força, muito menos 
na força do chefe, quer dizer, eu acredito no diá· 
logo, na conversa, e na abertura para que real· 
mente, a pessoa quando far fazer algo, ela venha 
a fazer porque ela está acreditando naquilo que 
ela vai fazer. Um último ponto como uma crença 
que eu gostaria de colocar para voces numa pri
meira abertura nesse monólogo, é a minha cren
ça de que uma empresa só se faz com o homem. 
~ totalmente impossfvel imaginar que alguém 
consiga fazer uma empresa contra o elemento 
humano, e muito menos irá fazer uma empresa 
forte e duradoura se ele tentar usar o homem. 
São crenças que realmente eu tenho, e eu gosta
ria que no convfvio com todos vocês, colegas di
retores, colegas funcionários, fossem todos fis
cais da minha atuação, e logicamente desde já 
deixo registrada a liberdade para todos me cerca
rem em qualquer lugar da Companhia ou fora da 
Companhia para dizer: "Olha, você é bom de pa
po mas não é isso o que voe~ está fazendo". Eu 
ficaria contente em descobrir pessoas que estão 
dispostas a dialogar para me ajudar. E para fina
lizar eu gostaria de dizer da minha esperança: o 
mandato desta diretoria tem mais um ano, o se
ror público realmente é difícil de fazer uma pre
visão do que vai acontecer, mas eu espero, com a 
ajuda dos meus companheiros, sob a batuta do 
Dr. Gomide, e o auxílio de todos vocês, terminar 
este ano e todos nós poss:!mos olhar para trás 
com orgulho do que foi feito, e eu ficarei muito 
feliz por isso. Obrigado. 
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SUBCOMITÊ DO COGE AUDIOVISUAL 
ESTUDO 

DA BIDMASSA 

O crescim;:nto· da atívidade industrial e a procura 
de fontes altema(ivas de energia procedeu a um des
matamento em ritmo- acelerado- e de forma aleatória 
da cobertura florestal do sudeste paranaense, de tal 
sorte que essa região é hojtl responsável por cerca de 
25 por cento do consumo de lenha do Estado. Cons
ciente da gravidade do assunto e da necessidade de 
prom<lver um desenvolvimento inte(Jado dos s.etores 
indu~trial, agrícola e florestal, sem deixar de conside
rar a imponancla da conservação do meio ambiente, o 
Governo do Estado tomou a iniciativa ele de<erwolver 
o Estudo d~ 13ioma!lsa e do Mercado de Energéticos 
<ie Produtos Fiar estais no Sudeste, de forma a obter 
uma visJ!o real da situação. 

A Copel sediou nos dias 19 e 20 de março a reunião 
de trabalho do Subcomitê de Superimento do Comite de 
Gestão Empresarial - Setor de Energia Elétrica. Estive
ram presentes as mais expressivas auturidades do setor e 
foram apresentados painéis·so.bte "Politica IndUStrial e 
Suprimentos" , "negociação em Aquisição de Mate
rial", com as experiências da área elétrica, culminan
do com o tema "lnformâtlca em Suprimento". 

Ao fmal, foram apresentadas c discutidas em plenário 
as conc!~ões e recomendações dos grupos de trabalho. 

ANTES DE INICIAR QUALQUER TAREFA, INSPECIONAR O 
FERRAMENTAL E O MATERIAL QUE VAI USAR, 

CONSTlTUI·SE, SEM DÚVIDA NENHUMA, 
NUMA BOA DOSE OE PREVENÇAO OE ACIDENTES. 

FUNDAÇÃO CONSTRÓI,COPEL ALUGA 
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O:Jpel e Fundação assinaram convênio para definir as responsabilidades e os 
procedimentos c estabelecer as condições gerais concernentes à construçio de 
imóveis pela Fund;;ç5o Cape! e sua locnçiio pela Empresa. 

Agora, a construçfjo d~ qul)}quer imóvel que a Empresa necessitar, em qual" 
quer região do Estado é de responsahilia"ade da Fundação Capei. A iniciativa do 
convênio partiu da Comissiio que elaborou o Plano Diretor da Empresa. O termo 
foi assinado na O:Jpel no dia 31 de rnerço passado. 

UMA DAS MAIORES RECOMPENSAS DO TRABALHADOR, 
E FINDAR O DIA SEM SE ACIDENTAR. 

O objetlvo do trabalho é o de oferecer subsídios 
para a elaboracifu de uma adequada polít ica florestal 
que permita ccrt>patibilizar o desenvolvimento das 
atividades produtiv" f! e>!trativa com 3 coo"Servacão 
dos recursos flSiurals. O trabalho - feito pela Copet, 
ITCF, FUPÉF e COME C com o apoio do IBDF e do 
qual resultou um audioviS1.1al de excelente informação 
- é um compl~>to inventário da oobertura vegetal da 
região, a quantificação da bíomassa total disponível, 
da produção e a:demanda de lenha, 

Este audiowisuaJ teve grande repercussào no Semi· 
nârio Internacional de Desenvolvimento Sustentado
e Conservação de Regiões Estuário-Lagunares> reali 
zado em São Paulo no período de 19 a 24 de março. 
O objetivo de evento foi definir. com a participação 
de especialistas Prasileiros e internacionais em áreas 
lagunares costeiras, a melhor forma de conservação 
do-s recurSO$ naturais e de desenvolvimento sustenta
do da região de influência de lguape- Paranaguá. 

OS ACIDENTES HUMILHAM, DEPRIMEM E DERROTAM 
O HOMEM. VIVA DE CABÉÇA ERGUIDA. 

"FIQUE VIVO" PARA USUFRUIR DAS ALEGRIAS DA VIDA. 
- N.IS.O TRANSGRIDA AS NORMAS DE SEGURANÇA-

SUSPENSO RACIONAMENTO NO SUL 

Está tenninado o racionamento de 
energia e)étrica no Sul do país: os obje· 
tivos foram atingidos plenamente. Esta a 
decisão anunciada em 02 de abril pelo 
presidente da Comissão de Coordenação 
do Racionamento, Benedito Carraro, que 
no entanto alertou para a possibilidade de 
pwúções aos conswnidores que não 
cooperaram - medidas que ficarão a cri· 
tério das conressionârias de eletricidade. 
Apesar da suspensão do racionamento, 
Carraro disse que não só o Sul mas 
também a região Sudeste deverá perma· 
necer num estado de ~economia volun
tária", evitando os gastos em exce,;so por· 
que a situação dos reservatórios ainda oão 
é a normal. Contudo, garantiu que não há 
qualquer risco de que o racionamento 
p<íssa vir a ser adotado de novo a curto 
prazo: "Há água suficiente para garantir 
energia até setembro, que é quando co
meça o novo período ümido no Sul do 
Brasil. Problema haverá se novamente 
ocorrer o que se verificou em SS, quando 
as chuvas de setembro vieram apenas no 
final de janeiro". 

Os Esraãos de Santa Catarina, Rio 
-Grande do Sul e Paraná estiveram sob re
gime de racionamento de eletricidadc des
t!e o dia 17 de janeiro último, quando foi 
instituída a Comissão de Racionamento 
para que orientasse os procedimentos. A 
causa da medida foi a quase tora! ausên
cia d~ chuvas poi wn periodo de nove 

meses, e o çarãter inéàito da medida foi 
a rroposiçãÓ d.1 Copel de que o raciona· 
mentQ fosse feito através da estipulação 
de cotas de consumo para cada classe, o 
que deu a cada consamiãor a oportunida
de d0 estabelecer - a seu critério - de 
que forma e em que horário reduziria seu 
gast.o. Foi da Copel, também, a proposi
ção apresentada ao Grupo Coordenador 
da Operação Interligada - GCOf, para 
que fosse suspenso o racionamento no-; 
três Estados. 
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A PAIXÃO DE CRISTO 
REVIVIDA EM CURITffiA 

Ex-serobl!lrista, fllósofo. teólogo, pedagogo, 
economista,. estudante e amunte da5 artes cênlcas, o 
copellano Aparecido [zabel Massi vivenciou, na Semana 
Santa, durante a apresentação da '1'aix!!o de Cristo~, o 
papel do grande ídolo da humanidade -Cristo. Aliás, ele 
faz isto há oito ;IJlos transform;~ seu dinamismo, seus 
conhecimentos e sua "paixão" em um grande evento 
para a comunidade de Curitiba. 

Aos poucos, um g!Upo de 4Q amigos transformou~ 
numa legl~o do mais de quinhentos e o trabalho foi 
tnm•formado n~> maior espelác'ulo ao ar livre do Sul do 
!lrl!:Sil e mn dos maiores do pais. 

Mas.~i oorni<lera que "minha cbnccpção se aprimowu 
é toda vez que e~tou scmio crucificado (no papel de 
Cristo} sinto qae realmente Je~us foi uma peS~~oa que 
re•o!ueionou, que balançou o comodismo dos 'homeM 
de sua época e atualm<!nte ~o ünko .:a paz de conseguir 
isto." Por outro lado acha qve ~e~em muitos "cristosn 
sendo crucificados todos os dias:. porque temos muitos 
Pilatos lavando as mãos". 

PARTICIPÀÇÃO 

O mais impreSJionante em tudo isso é o esp(rito 
comunitário existente entre esses jovens que cresceram • 
unidos, embora :;eu líder reconheça "que nllo é fácil 
lidar com um gNpo tão grande e heteNgêneo, onde há 
estudantes, analfabetos, profissionais, empresários, 
pobres, ricos, brancos, negros, jovens vindos de 
internatos, etc." 

NOVOS MESTRES E SUAS TESES 

defendeu sua tese de pós
graduaçlio em fevereiro 
pas.<ado. Com o titulo 
"Análise de Controle Pri
mário de Carga Freqüencia 
em Ambiente Estocástico 
e Determimstico ",o craba· 
lho trata da aplicação da 
Teoria de Controle Robus
to aos processos de contra
I~ de carga e freqüência de 
sistem8S elétricos de po· 
rincia, visando minimiz~r 
o erro de s11guimento entrv 
uma referência e a f re
qü~ncia dtJSte. ESSil apli-

cação adota princípios de 
Controle ótimo e foi de
senvolvida de modo que 
possa ser implementada 
em Usinas, com a utili
zação de microprocessa· 
dores. 

José Roberto ingtES$OU 
na Empresa em janeiro de 
78, desenvolve suas ativi· 
dades na análise de desem
penho elétrico do sistema 
de potência da Copel e é 
professor da Universidade 
Federal do Paraná. Defen
deu sua tese na Universida
de Federal cm F/orianópo· 
/is. 

NELSON GREBOGI, 
engenheiro . e/etricista (or• 
mado pela Unlverslrlàiie 
Federal do Paraná, traba• 
lha na Cope/ desde maio 
de 75. Atualmente l geten· 
te da Divisá'o de Análise 
do Sistema. Panicipou do 
Curso de pós1}Taduação da 
Escola Federal de Enge
nharía de ltajubâ onde, no 
ano paSS8do. defendJHJ a 
tese e obteve o gf8/J de 
Mestre em Citncias em Ell 
genharia Elétrica. 

Grebogi defendeu a tese 
sob o tltulo "/dentificaçlio 
de VariJveis de Estado do 
Sistema Elétrico de Potên
cia Responsáveis por Mo-
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dos de Instabilidade Dinâ
mica. 

RUBENS ROBERTO 

" o rrabalho aboNta ·o 
problema de verificação, 
das condiçdes de estabilt\ 
dade d/n§mica do sistema 
elétrico.. pelo enfoque da 
análise modal da matriz ca
racrerlstica deste. Após o • 
conhecimento das fre~n· 
ciiJS de oscilação existen· 
tes, é determinada a in
flu4ncia relat iva das usinas 
nestas freqüências possibi
litando, assim, a escolha 
das açiJes de controle mais 
adequadas para manterem 

BLASZEZYK, engenheiro 
eletricists lot11do na SOTI 
DPSE na funç$o de proje· 
tista de 6ubestaç(fes, apre
:;enrou na Escola Federal 
de Engenharia de ltajubá -
EFEI, sua defesa pública 
de tese de mestrado para 
obtenção do grau de Mes
tre em Cilncias em Siste
mas Elétricos de Pot{}ncía, 
sob o tema: "Confiabilida
de em Subestações". 

o sistema operando em 
condiÇÕes estáveis. 

Seu trabalho consiste 
basicamente na proposição 
de um processo estatlstico· 
probabilfstíco para ;málise 
de confiabilldade a panir 
de simulações de eventos e 
análise das con.teqüéncias 
através da filosofi;t opera
cional das instalações. 

Implementado compu· 
racionalmente, o tramlho 
contribui para que a Cape/ 

aprimore ainda mais seus 
estudos de alto nfvel do 
si:stemJJ elétrico. Utiliz,1do 
principalmente no SOT pa
ra análise di! ornnjos em 
subesttJções, o program11, 
pela sua importância, vem 
tendo aplicaÇÕt!s em outras 
áreas da Empresa, como a 
de .plonejamento e estudos 
e na execuç§o de estudos 
complementares para a 
subestaçtio elevadora da 
Usina Segredo, 

Paranaense de Jagua
riafva, Rubens mgressou 
na Copel em novembro de 
1972 Trabalhando sempre 
em atividades relacion11das 
com subestaçi}es acumulou 
grande experiência profís· 
sfonal 1ue, aliada a essa 
sua especialidade, reforç;t 
ainda mais o quadro fun
cional da Empresa. 
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FRANCISCO BELTRÃO REGISTROS 
CINCO ANOS SEM ACIDENTES AQUlSl COES DA 

BIBLIOTECA 

A Aglncia da Copel 
em Francisco Beltrto, de
dicou o tlltimo dia 07 de 
março às comemoraçoo 
alusivas ao quinto ano 
consecutivo sem registros 
de qualquer espécie de ac~ 
dente do trabalho. AlUan
do em oito municlpios da 
microrreglâo, com 24 em
pregados, e tendo sob a 
sua responsabilidade o 
atendimento a 20.670 con
sumidores de energia el6-
trica, a Agtncla beltronen
se estabeleceu um verda
d~ recorde em termos 
de respeito ls normas de 
segurança do uabalho. 

Na realidade, o último 
acidente regJstrado nesta 
região aconteceu em 29 de 
janeiro de 1981, há mais 
de cinco anos portanto. 
Para marcar o fe1to e acen
tuar ainda mais a impor
tãncla da conquhta que 
poss!bllitou a obtenção 
do lndlce zero de aciden
tes, uma s~ríc de festiVIda
des foi promov1da em 
conjunto pela Supennten
dEncla Regional de Casca
vel, EscritóriO RegJonal de 
Distnbu1çll0 de Francisco 
Beltrio, gerEncia e empre
gados da Agência. 

8 

NENHUM SEGREDO 

Para o atual gerente da 
AG/FBL, Silvestre Loren· 
zettl, a manutençfo do ín
dice zero de acidentes du
rante todo este tempo não 
constitui-se em nenhum se
gredo. "Adotamos o tiaba
lho de conscientizaçio do 
pessoal envolvido como 
regra geral. Trabalhamos 
cm equ1pe e reforçamos es
ta tese todas as segundas
feiras, sempre antes do 
inicio do expediente se
manal, afora as reuni!!es de 
ClPA", afirma. 

O gerente da DVRG/ 
DPRA/SRV, Volmar Dala
veclúa, que tarnb~m co
mandou a agência belt ro
nense, antes de Dirceu 
Sian Gomes (AG/SJP), 
lembra que "o nCvel de 
consciência profissional 
dos empregados na época 
Igualmente era muito gran
de. A preocupaçlo e a mo
tivaçlo para com a segu
rança do trabalho eram 
mu1to importantes, prinCI
palmente em relação a ên
fase dada ã prograrnaçl!o 
das tarefas. Todas elas eram 
discutidas e redJScutldas 
quando envolviam algum 
risco". 

ALMANAQUE Abnl 1986. 
786p. 

GUIA do tC'tu<lilme c.ur101 
&profi- 1986. 290 p . 

- o• deues, um Q~aato 
Hgou para a r.sKftncle de uma 
a;w1tumtdora, fuendo-se p.M
..,. pot" nt~ mena& que o 
Superintendenr. Rtgtonat di 
c...,...l. At6 que nlo tur.raria 
n~ dt enori'T\ill. 10 o hMno 
escolhido Õlo fone o de 1.20 
da madrugada. O cid.Jfo ain
da teve o tope-ti de dar urna 
btonc.a na u"-!41r.-, adven.lndo 
qu. .. n1o tomaste mec:hcbs 
restritivas de COf'lk.lmo, men
datia 1 'suspendlr o fomeci
nwntO de ener;.a'" no dla te
guin18. O ve~~ro Superin
cendente. Eng9 VlctOJ HUQO. 
àQvtlaJ alturM, )6 estJva no 
terceiro 'O nu 

CASTRO. Antllnlo B. de & 
SOUZA, Francisco Eduardo P. 
de. A economia bra:t.Uiira •m 
morclle forçoda. 1i85. 217p. 

MURITH, JeiV'I. Olcttan· 
natrt d" lt$JIU and abr..,ia
tions tectvuques and tdenttfl· 
quoo. 1982. 458p. 

CIER. Divition de enlllsd 
de ~k:os v ambt.nules 
ntporte de edv_,CII en in.,... 
tiglclon v do,.rollo. 1985. 
6 p. 

TELES, JoSol O. doM. Pelo 
Qk)rtuç:lo da fnteUglnc•. 
1985. 1.0 p. 

CIER. Midler-.!o v I>Cim• 
nittrendo lo• ,..,., ambieou· 
lo&. 1985. 12p. 

OVBI - Rua 13 dt ~to, 
616 - Cur.libe - Par•N. 
Tolafone' 222-2782 - Ro
ma•• 131 a132. 
Consulte a Btbhouta. para 
auu necesstdl)cfiJ de mfor· 
moçlo 

COGAN. Elelno & PA
OROW. Ben. You can talk to 
{atmottJ anyone abou1 lal
mon1 anYthing: 1 spnktng 
guide for bu.strwtJ and profes
slonol peoplo. 1984 101 p 

.. lmpt'Mtimo dM oub'ic:e· 
Çftel reiKfonado.t DCif'NI 

ou outras 
- c:Trculdo cJa revtn••: 

CONGRESSO NACIONAL 
OE lN FORMÁTICA, t 8. Slo 
Paulo, t 965. Anoll. 211. 

- consulta local, por ttlt· 
fono ou tehuc; 

- oxecuçlo de paqu1N11: 
COPEL Fluxo enerfl6t]co 

do Poront 1963. 1985. 48 p. 
- ac»ao. vtl termtnol ao 

bonco de dadoo eeonà• 
micos a di recuperaçlo 
de lnformaç:Oes btbho
grificas. 

Durante as cerimOmas, 
o Superintendente Victor 
Hugo Marmelo dos Passos 
concluiu que "o mAis im
portante nl!o ~ o fato e 
nem a marca em si. mas 
sim as vidas preservadas 
pelo empenho, pelo esfor· 
ço e pela dedicaçlo aos en
sinamentos blisicos de se
gurança~. 

COPEL. Utilizoçjo do •-
aio alttrlco no omprua. 1985. 
45p 

SEJAMOS NOSSOS PRÓPRIOS FISCAIS. 
V AMOS CONGELAR OS ACIDENTES. 

NOI\1E 
MARCOS KAZUOSHOYA 
LUIZ CARLOS S ILVA DE ANDRADE 
MANDE L FR.t.NCISCO F. OE LIMA 
JOS~ DANTE SOVIERZOSKI JÚNIOR 
OANtELSMAKA IVANOSKI 
LEÔNIDAS BRAGA NETO 
CLEUSA GASPAR 
ROSA DE FATIMA S. PALANOR.t.NI 
JOS~ ANIL TO ZAI'PIELO 
JAIME SABASTIÃO FERREIRA 
MARCOS AURELIO SOUZA PEREIR.t. 
S~RGIO TAVARES 
EOERMILTON ALVES MATHEUS 
OSOAfR AMBROSIO OE SOUZA 
MARCOS SOARES DA VEIGA 
JOS~ OLIVEIRA GOUVEA 
NEZITA ELIZABETH CIEPLINSKI 
PERGENTINO OUTRA RODRIGUES 
ARME LINDO AMBROSIO 
CELSO HOSSOI 
AQUILES MARTINS DOS SANTOS 
GERALDO CES.t.R CORREA 
GILMAR GREGÓRIO KERCHNER 
LEONEL DOMINGOS ZENI 
AOENILSON CELEGHIN 
MILTON ALFREDO DA LUZ 
ANTONIO GERSON S. DA S ILVA 
JAIR DA SILVA 
JOS~ LUIZ SALING 
OSVALDO RAMOS OE OLIVEIRA 
ALFEU GUINAO 
GIOVANI DANIEL ALEIXO 
JAMES DE PEDE R BARROS 
NATAL O.t.VI FER"'EIRA 
MARCELO TALE VI 
EVALMAR FERREIRA ROSSI 
MILTO N HIROKI TAGUTI 
~LI O DA SILVA 
E LI EL SANTIAGO 
WALMIR FRANCISCO DA SILVA 
ELIAS CAMARGO 
ALMIR RICARDO BRAGGIO 
LUIS CARLOS MONTEIRO 

EMPREGADOS ADMITIDOS 

CARGO 
n;CNICO TRAINEE 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
GUARDA OE SEGURANÇA 
n;CNICO TRAINEE 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO III 
GUARDA OE SEGURANÇA 
AUXILIAR OE ESCRITÓRIO III 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO III 
AUXILIAR OE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
n;cNICO TRAINEE 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILI.t.R OE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO III 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVICQ 
TÉCNICO TR.t.INEE 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO III 
ANALIST.t. DE SISTEMAS PUNO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SeRVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVI CD 
T~CNICO TRAINEE 
T~CNICO TRAINEE 
AUXILIAR OE SERVIÇO 
AUXILI.t.R DE ESCRITÓRIO III 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
A'JXILIAR OE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SéRVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 
AUXILIAR DE SERVIÇO 

- O d.retor do DNAEE 
Benec:hto Cerrvo. deslocou-• 
e~Jmente de Br&~H&a a 
foz do IQuaçu pe~ uma teu
nllo c:om os l'lotl .. tro.t., quan· 
do est.n prttendtMn ~tCitar 
revislo de cotas de raciona
rTWn ro. Foi no Ultimo dle 27102. 
Como a reun4o prometle ,., 
conoorrda. o Otretor di Co
pa!, Wil>on de Silvo. ocampe
nhou-o. Antet do encontro. 
~. Carrero passou num 
hotel do centro dJ c:tde<H p.ra 
drtlx• • beglgens, por volta 
de 16 horas . Outl nlo foi J tul 
14Jrpreta 10 lbrlr 1 pana do 
apanam~to 1 oblerver que o 
ar conc:hooo.to enaw hgtdol 
O ütttmo ocupente t.afra <~•nda 
pe .. manht. Por pouco 1te n1o 
VIrOu ai COstaf I YOitou para .. 
~pnal. 

LOTAÇÃO 
SCDIOP\!DIOVLD 
SRCIEOPGAIEDPGA!STMO 
SOG/OPHS/DVTT 
STR/CTRL/OVSLISMSE 
SRCIOPRC/AGARC/AGMIB 
SOGIOPHS/DVAM 
SRL/OPRC/AGCES 
SRUOPRC/AGCBE 
SRLlEDAPA/AGAPA 
StiC/DPROiOVR'ol 
STFI/CTRV/OVME;S~lSE 

SRWEDCMO/EDC'.40/STOI 
STR/CTRMIDVOP 
SRWEDUMU/EDU...,UIEOLD 
STi't/CTRCIOVOP 
STR/CTRCIOVOP 
SRC/EOPGAIAGPGA 
STRICTRWOVOP 
STRICTR.AIOVOP 
SRLIOPRTIOVRJ 
SRLIEOAPAIEDAPAiSTDI 
SSPIOPST/OVOI 
SRV/EDFBL:EDFBLiST..,O 
SRV/EOFBLIEOFBL EORD 
SRMIEOCMOIAGCMO/PLCO 
SRVIOPRC/AGTDO/PLVIN 
SRV/OPRC/AGCtL/AGCLM 
SRV/DPRA/OVRG/OVRG 
SRVIDPROIOVRU/OVRU 
SRM/EOUMU/EOUMU!STDI 
SRfA/I;DU-,.U/tDUMU/STOI 
SRP/DPRO/DVRN/EQROI R 
SRMIEDUMU/EOUMU/STOI 
SRP/OPRC/AGTEL 
SRP/OPRO/OVRN/EQRDTE 
STR/CTRMIDVOP/SEMBU 
STR/CTRM/OVOP 
STR/CTRWOVOP 
STR/CTRM/DVOP/SEBAF 
STR ICTFI LIOVOP/USAPC 
STR/CTRV/OVOP/USMEL 
STR/CTRV/OVSLIOF'AESE 
SRLIDPRC/AGlNA!SCACI 
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