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Mensagem do Presidente
Um ano so de dezembros
A cada final de ano. surge um momenta em qua as pessoas paraoem sar tooadas por uma magica qualquar a passam a sa
oomportarda forrna mais sansival, mostrando-sa mais fratemas a mais solidarlas.
Essa magioa. qua aoabau adotando o noma da “Esplrito Natalino”. bam podaria nao dapandarda proxlmldadado Natal para
se manlfestare modifioar para malhor a oond uta do oada um de nos.
E pansando bem, nao dapanda masmo.
Por qua axarcitar a tolarancia. o raspeito a a soliclarledacla so no final do ano? Porqua nao prolongar a parmanancla dassas
masmos semimantos a principios até o Natal saguinta, quando alas davarao sar renovados, reafirmadosa ravigorados?
O mundo sarla infinitamanta malhor, nao?
Se nao podamos tar um ano com 12 dazernbros. ao manos podamos tantar prooeder nos outros 11 mesas allatamanlla oom
o mesmo asplrito com qua nos portamos am dazembro.
Sar bom faz bam para nos masmos, para as passoas qua nos oarcam, para a amprasa am qua trabalhamos. para a
oomunidada am qua nos insarimos.
Nao ha raoaita para um mundo malhor que nio saja tar passoas malhoras no mtmdcl. E nao ha caminho possival para a
falicidada passoal qua nao passa palo asforoo da cada um para tomar falizas as peasoas amvolta.
Gostaria da oomrlda-los a raflatir sobra lsso. pols a vicla costuma ralrlbuir as gestos da bondada am idantlca medlda e
PFflP0f<;8<J-
E lambram qua amprasas nada mais sao do qua o raflacno das pesaoas qua nelas lrabalham: ampresas boas. solidarlas.
rasponsavais e oomprometldas sao aqualas onda trabalham passoas boas, solldarias, responsavels e oompromatldas.
Pansam no assunto.
E axparimentamtransfom1artodos os sous dlas am um prolongamanto do dia da Natal.

Aprovaito para man ifastar a todos os mausvotos da um Natal chalodealagria, pleno do harmonia, Glontlordia a fratamidada.

Ru bans Ghilardi
Dirator Prasidanta
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A OUVIDORIA DA COPEL CONTRIBUINDO COM UM FUTURO SUSTENTIKVEL
Para no-nsolidar o sau modelo de Gestao empresarial para a sustantabilidads. ja em 2006. com
pioneirismo, a Co-pal estabalaoeu sua Polltioa da Ouvidoria, onda nomlaliza expressamante
alguns dos Prlnoipios do Paoto Global da GNU, am especial: {i} Raspaitar a Protagar os Diraitos
Humanos; (ii) lmpadir a violaaao dos Diraitos Humanos; a, (iii) C-ombalara Corrupoao am todas as
suas formas, inclusive axtorsao a propina.

A Ouvidoria atua oomo um imporlanta canal da dlalogo para raoabar raclamaooas. arlticas.
sugastfies e aloglos advindos da qualquar parts intarassada. Constitui-sa oomo fundamental for-ta
de informaoao para as areas da oompanhla sobra as dificuldades, intarasses e neoessidadas da
oomunidade e sua paroepqao a respeito de produtos a sanrioos oferecidos. A Ouvidoria, por sua
indapandénoia, também atua oomo uma sagunda op-gao para ampragados qua busoam
altamatlvas aos canals nomlais da Copal.

El5‘ COPEL
C)l.1vid0ria

Esta aonaxao com as partas intarassadas ofaraca ampla posslbilldada da dlalogo. da garantla da
diraitos a da rasp-silo a cidadania am parfaito alinharnento oom lodos as princlpios do Panto Global
e oom as Objativos da Dasanvolvirnanto do Milanio.
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Governon G i
orporativo

A Copal asta na iminancia de conquistar o niual 1 na Balsa da Valoras
de Sao Paulo - Bovespa e passer a integrar um saleto gmpo de
empresas reoonheoidas por adotarem boas praticas de govarnanpa
oorporativa.
Entre os daz indices mais lmportantes atualmante. asse pa ssa a sero
satimo qua a Empress intagra. Us outros sais sao: lbovaspa. lBr>t 50,
lElrx. ISE. IEE a ll/BX-2.
D dastaqua dassa fato a qua nao sera praaiso implantar nanhuma
medida nova para compor esse indice porque as exigancias dala ja
sao atendidas pela rotina atual da Cope-I.
E as boas noticias sobre Governanoa nao param por ai. O tema asta
nos principals portals da empresa: intranet para todos os empregados
e site na Internet para clientes, acionistas a invastidoras. "Se uma
amprasa e bem administrada nao ha p-orqua esconder os numeros ou
os indicadores da sua saude financaira a da aapacidada da sa rnarltar
perene". e o qua diz o Institute Brasileiro cle Govarnanaa Corporativa
[IBGCL que premia as empresas e disponibiliza uma avaliaoso
mensal para aoompanhamento de adesao aos procassos de
Govemanl;a.Aaderé ncla da Copal comecou com 63% em 2005, subiu
para 66% em 2007, esta hoje em ?5,3% e tem como meta atlngir i'?%
ate o final do ano.
E para priorizar o assunto. a ampresa val lancar um codigo proprio de
boas praticas da Govarnanca Corporativa. basaado no modalo do
IBGC.

Gollorlialiga é transpaltincia ;
No dia-a-dia da uma ampresa de enargia, a analogia é inevltavel. Se a
aletricidade ninguém vé, a transparéncia da Copel est:-.-'1 astampada em
divarsas fonnas e em varias miclias. No meio digital (site) ou nos
balancos anuais, tudo qua a Companhia quer é exp-or as suas
atividades e aooes da fom1a clara a dirata. para todos as publioos. E
tam conseguido isso ao fazar da Govamanca Corporativa uma cultura
intarna da resultados.
Se alg um ampragado quisar var algu ma informaoao sobra o Comita da
Auditoria, por exemplo, tera a mesma infomlacao qua um inuestidor,
um acionista ou urn cliente. As informalpfies sobre os prooessos,
relatorios, praticas de gastao, Leis, comités e lndices de
acomparlhamento astao disponlveis numa forma grafica qua facilita o
entendimento. At:-essando ou visitando o aspapo da Govarnanpa. é
possival oompraandar qua a Lei Sarbanas-Cl:-clay a tao irnportanta
quanta o ragimanto intarno, o organograma ou a suslantabilidada.
Esta tudo la, puolicado e expliaado de manaira simples. para qua as
informaofias da Cop-el sejam transparantes a tao utais quanta a sua
energia é para o dia-a-dia de todos.

Govarllallqa para qué? ®
Apos os escandalos financeiros e a 'quebradeira' de empresas
americanas no final da decada de SD. as companhias qua tinham
aooas negociadas em Bolsas de Valores pracisaram cumprir uma sarle
de procadimentos para conquistar o respaito a a confianca do
marcado. Passado algum tempo, até as empresas da capital fechado
passaram a segulr asses critéfios e axigéncias para mostrar sauda
fina noeira e longevidada. em busca de finarlciamerltos.Aconsolidaqao
das praticas da Governanoa Corporatlva fortalacau uma cultura,
difundida a cumprida p-alas instituigoas. qua mostra quao responsavais
a éticas alas sao.

Copal participa do solegao a continua intogrando
o ISE Bovospa
D indica de Eustentaolliclada Emprasarlal da Bovaspa - ISE loi crlado
em dezembro da 2[1D5 para sar o parametro da sustentabilidada das
empresas llstadas naquala bolsa de valores, nos moldes do indice
Dow Jonas Sustainability Indexes — DJSI, da bolsa da Nova lorque.
Cl principal objetivo é oferaoer aos investidores um instrumento
indicativo de praticas sustentavais e estimular a rasponsabilidade
amprasarial. considarando aspectos de govarnanpa corporativa.
afiaiancia aoonomica. aq uillbrio ambiantal ejustiaa social.

Os critérios de incluséio para integrar o indice sao:
tar sido nagociada am pelo ma-nos 50% dos pregoas
ocorridos nos doze mesas antariores a formacao da cartaira;

sar uma das 150 aooes com malor lndice de negociabilidade
apurados nos doze masas anlarlores a raavallacfio;

atander aos crltérios de sustantabilidade apurados no
questlonario praenchldo anualmente.

A Copel é uma das pouoas empresas que integram esse lndice clesde
sua criapao, am 2005, apos participar de um rigoroso prooasso de
salegao promo-vido pelo proprio Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Fundacao Getulio Vargas - FGV com o apoio do
International Finance Corporation - IFC e da Bovespa.
Dianta da importancia a credibilid ade qua assa indice oonquistou junto
ao marcado investidor. a Copel santiu a naoessidade a a oonveniancia
da oonlinuar entre as empresas qua oompfiem o referido lndioe. pois
existe uma tendencia oada vez mais forte. ern es/cala mundial, de
verificaoao do papal social, ambiental a comunitario das amprasas cla
capital abarto.

Para partlclpar da saleqao. as ampresas lntarassadas raspondam
a um longo questlonarlo sobra gestao flnancaira a da p-assoas.
direitos trabalhistas, impaotos no amhiente, relagao com
fornecedoras a consumidoras a atuagao social.

Golrernan<;a
para quté?



Entendendo 0 Pacto Global:
Como todos jél sabem, a Cope-I faz parta do Pacto Global da
GNU desda 2000. Assim, todos temos por obrigagzzio
raapaitar sous 10 princlpioa am todaa as nosaaa atividadas
profissionaia.
0 Paolo surglu da um daaafio lanqado palo ex-Sacretario
Geral da ONU. Kofi Annan, cluranle o Forum Economico
Mundial am janeiro de 1999, incitando as Iideran;-as
ampresariais a sa unirem numa iniciaiiva mundial para, junto
com agénciaa da GNU a a sociadade civil, apoiar principios
fund amentais universais.
Em 1999. o Paolo Global era compoato da 9 prinoipioa da
Dirailos Humanoa. do Trabalho a Ambiarltais, oa quais ja
foram abordados nas ediqoas anlariores do Copal &
Suslentabilidada.
Em 2004. davido a oonstalaqfio
aconomica rapresantada pela
Paolo incluiu um décimo

chaga social a
e paasiva. o

Principle Antioorrupqao
10 - Combatar a corrupgéo am todas as

suas forrnaa, incluaiva extorsfio a
propina.
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Com base na convengéo Antioorrupgao ‘ _
das Nagfies Unidaa, a Copal deva:
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C-ombatar a oorrupgao ativa a passiva em atividades
brasilalras e estrangelras.

Nap acaitar nanhuma foma do concuss-50. peoulato ou
extorsao.

Nap aceitar conupqao com nenhuma das partes
intarassadas.

Nao promover e nao aoaitar nepotlamo.

N50 atuar polltioamante a nan fazar oontribuiooes a
doagfies politioaa.

C-oiblr a improbidada administrative.

Gombalar fraudaa am oonoorréncia publica.

Coibir crimes contra a ordam aconomica a trihutaria.

Propagar boas praticas da ética amprasarlal, qua possam
erradicar a oorrupofio do rol das astratégiaa para ol:-tar
resultados eoonfimioos.

lmplantar urn aistama da oomunioapao a varificaoio das
pratioaa éticaa (Ouvidorla. Canal Confldanclal).

Proibir qua qualquer paaaoa nu organizagfio qua atua am
aeu numa ou am aau baneflolo da, oornpromata-sa a dar
ou ofaraqa aubomo, assim antendido qualquar tipo do
varltagem patrimonial ou axtrapatrimonial, direta ou
lodireta, a qualquer agante PIJDIIGD, nam mesmo para obter
daciaio favoréval aos sans negécioa.

Ap-oiar e oolaborar com os Po-dares Publioos em qualquer
apuragéio de suspaita da inagularidade ou violaqéo da lai
ou dos prlnolplos étloos. tornando cllsponlvel para elas-
seus livros, ragistroa a arquivos, indap-andantamante do
ordam judicial.

Trainar a forga do trabalho para qua todos conhagam a
oumpram o Codigo da Conduta da amprasa a as leis a qua
astao vlncuiados, ao atuarem em seu noma ou am sau
benaffoio, para qua posaam cumpri-laa integralmanta,
aspecialmante nos ralaclonamentos com agentas pdblioosz
- no axarclolo da cldadania;
I na qualidada do integrante da colatividada a, portanto,

oonslituoionalmenta, agante do dasanvolvimento
sustantaval;

- como oontrlbulnte:
¢ na condipao de fomaoeclor ou adquiranta do hens nu

servioos para ou do govamo;
- oomo poatul-ante a on no exerciclo da ooncessao,

autorizaoéo, parmisséo ou vinculo aquivalante com o
govamo.
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Allmonloo Integrals

i llllmonlasin Saullaiirl
saudavol pardou aspaoo para a alinmanlaqéo industrializada qua privilogia a

om dotrlmanto da qualidado nutricional.
rocuporaqao do valor nutrlclonal dos allmentpo asta sondo amproandldo pols

qua orlou o Projollo Plloto do Soguranga Allmontor oom Bass Drganlca, a sor
lmplomontado lnlolalmonllo na Uslna do Araucorla. D projoto nao visa aponas uma mudanoa

l oseiurca ALlMEHTAQ5l0 rmousrramuzsos
Exoasso do allmanlos rafinsdoo

Alimarrtos rioos am fihras

Alirnontos riooa om nulriontos

Alimantos polaras om fibras

Alimantos ampobrocidos am nutriantas

Alimonlos oonsumidos orus Alimontos prooossados polo color

Manor tour do gordura sallurada Alto toor do gdrdura saturada

Ausénola do adll;-do do apooar o aodlo

Ausénoia do farmantos o anlibidtioos

Exoasso do sonic-or o addlo

Exoosso do farrnanlns a anliblotioos

Auadnoia do agroldnriooa a aditivos Exoosso do agotoxioos o adilivos

d o s i s t o m a
alimantar alual dos
omprogados o familioros,
mas roforoa os oompromissos
com a sustontabilidada, inoontivando
agriculture famlllar organics o promovondo a
lnolusao social alravos da goragoo do omprogos.
A Tormolotrioa do Araucaria sora roforoncla
naoional ao adolar ossa proiollo inovador. qua
busoo quslidado do vida a sustantabilidodo.
A inioiativa tom odrno bass a Lai Organics do
Saguranga Alimontar o Nulrioional - LOSAN,
maroo do sooiadado civil qua discutiu o crlou a
Lol, aprovada polo Camora o polo Sonado som
nonhuma rossalva. Como mombro pormanonto
do Consolho Esladuol do So-guranoo Allmontar -
CONSEA. a Copol parlioipou do todos as otapas
do disoussdo o anoaminhamonto das rosoluodes
das Confanénoias Esladuais so Podar Exaoulivo.
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Nzossibilidado éo prooosso qua pormito a igualdado do oportu nidados a todas w i
is paroolas da popular;-"10, possibilitando a participaoao do todos om
atividados, uso do pro-dutos, sorvioos o informaoao.

ACOPEL osia avanoando nosso toma. inoontlva ndo a dlsoussao antro os oopollanos o. ofotlva manta. adotando modldas
para promovor aoossibilidado arqultoionioa. oomunicacional o atitudinal oonsidorando o ham-oatar o a qualidado do vida
do omprogados. oliontos o do-rnais intorossados que possuom algum tipo do doficioncia.

D Polo i<m3 seré totalmerito adoquado o as Rogionaisjé. ostéio so
mobil izando om rolaoéo ao assunio. A Usina do Arauoaria foi uma
das primoiras a oonsidorar a aoossibilidado om suas instalaooos.
CI rofoltorio foi totalmonto roprojotado o sora oonstruido basoado
na Norma 9050.

As molhorias onglobam os aoossos digital, arquitotonioo o
mobiliario do omprosa, busoando o oonforto das possoas com
dofioiéncia quo morooom néo so uma op-ortunidado, mas
tambom um tratamonto digno o do rospoito, quo é o aoosso
atiludinal. A atitudo ou mudanga do atituda do oorpo funcional
am prol das possoas oom dofioioncia sora do fundamental
lmportanoia para quo o prooonooito soja mais uma vaz
darrotado.

“$$|n|uui\uF
Mudanoas ja ostao aoonteoon o: os proje is s do rodos do dis 'bui na tempos es o rovon o os condo‘ os
dos projetos. As oquipos do toonologia da informaoao ostao o das nas altorapfios a sorom roalizadasd

' d I to tn  ' hé til d It

Rooonlomonto, possoas oom dofioiéricia parlioiparam dos jogos inlornos a Copol roalizados om Faxinal do Céu.

As notloias sobro igualdada do diroitos. oonqulsta o extonsao do
bonoflcioo o oulras oonoossoos. quo ainda prooisam do amparo
jurldioo para sororn oonsumadas. ganham foroa a oada dia nas
oorporaooos o. ao mosmo tompo, foroam as omprosas a rover
suas politicos into-mas do sustontabilidado o oquidado do
gonoro, raga o aoossibilidado.

So as mudanoas nao aoontocom naturalm-onto, a via Logal aoaba
antooodondo (oriando jurisprudonoia) para qua os dlroitos sojam
rospoitados.

Na Copel o assunto comooa a ganhar ainda mais foroa com a
instituioao do Comissiio Temporaria da Promooao do
Divorsidado. O gmpo é formado por ampragados voiuntarios quo
so subdividiram om lrés Irontos do tra balho: género, raga o PoD
{Possoas com Doficionoia].

A rapidoz oom qua 0 grupo trabalha ndo o por prossao, é por
com promisso oom um diraito histdrioo. porontondoro aprofundar
as quostoos da sustontaoilidado o tambom para moxor om
algu mos ‘foridas' quo a maioria das om prosas proforo nom tooar.
A Copol quor avanoar nas suas politicos do inolusao o molhoria
do quoja exists.

I “

‘- ‘ Q
Q,

Para ontandor melhor as frontas do trabalho:

Génoro
Trabalhara com proposlas para molhorias o
roconhooimonto das mulhoros o GLBIT (Gays.
Losbioas. Bissoxuais. Transaxuaio o Transgonoros]

-J\PcD (Pessoas com Deficroncia)
lntoragindo dirotamonto com o Grupo do
Aoossibilidado, vai busoar solupfios para o trabalho
do adaptagéo das instalaqfios fisioas o da oultura da
emprosa as possoas com dofioionoia

Raga
Tratara do lodas as quostoos roforontos a lnolusao do
possoas "nao-l:>rancas' o do sou iratamonto
igualiiario
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Do olho nos dosatioo do Estado do Parana, a Copol aprimora a gostao do sua oroa
ambionto pola irnplantaoao do um prooosso intogrado o oolaboratlvo. Atroiado
raforonoial ostratégioo do oompanhia. esto prooosso caractariza-so polo dasdobramonto
dos obiotivos oslratégioos por moio do um PDCA[oiolo do gostao oontinuada).

Partindo do antandimanto do qua a agua é um dos prinoipais ativos da Copal, a nova poliiioa
ambiontal da omprasa adota 0 oonooito do gostao por unidados hidrografioas a parlir dos
fundamontos do Polltica Naoional do Rocursoo Hldrioos do lvlinistorio do Moio Ambionto quo
oonsldora a agua um bom publioo limitado o dotado do valor ooonornloo. Tambom so torna
oooronto oom a p-olitioa do Estado do Parana quo prloriza a sua goslao amblontal por haoias
hidrog rafioas. D-asta tonna. a Cop-al alinha-so as dirotrizos naoionais o ostad uais o oontrihui
para a moi horia das oondipoos arnbiontais nas looalida-dos ondo atua.

O novo prooasso do gostao ambiantal é partioipativo a oonta oom a oontribuigéo do todos os
oolaboradoros do moio ambionto da omprasa.

4- "'\rA gostao amblontal passa a sar organlzada por prooossos astruturados om funoao do trio " '
fatoros: o roioronoiai ostratoglco da omprasa. a nova politics do gostao por unldod§,mF-. _ =-
hidrograficas o a visao partioipativa. lions do controls o indicadoros foram dofinidos oo|‘ri' - _ -it _ _a
base am quatro raforanoiais: a organizaoao por prooossos, o GRI. o ISE Bovospa o a Loi _ ~5_--
Sarbanas Oxloy, facilitando assim a goraqao do inforn1ar;Eias naoassarias para oada um * . I
dostos rafaranciais. J- . -‘ .

lvlais uma voz a Gopol doixa claro sou oompromisso oom o dosonvolvimonto sustontavol do
Estado do Parana o fortaloco sou ongajamonto junto a lnlolatlvas intornacionals oomo o
Pacto Global o do objotivos do milonio.
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Copel e d Puslorul do Pessod ldosu Maia’|-I rvflzaw - 1-"""'-IF.

Agora. o possivol ajudar os idosos pala oonta do luz _
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A Copol tomou-so a primoira omprasa do sator aiétrioo brasiloiro a
formar parooria oom a Pastoral da Possoa ldosa. poasibilitando a
antidado arraoadar doaooas por moio do dobito na oonta do luz.

' Um oonvonio assinado om outubro vai pormitir qua a populaoao
' intorossada om oolaborar corn a Pastoral uso sua fatura monsal do l_ onargia olétrica con-no mocanismo do contribuioao.

J

. A iniciativa val oparar do fonna idéntioa ao oonvénio oom a Pastoral
- do Crianpa. quo oxisto dosdo 1998 o foi rovalidado na mosrna
' ooasiao: a possoa onoaminha autorlzagao por asorito a Pastoral.

lnformando os dados da sua oonta do Iuz o a imp-ortanola qua sora
dobitada. o a Pastoral ropassa ossos dados a Gopal para a
implantaoao no sistama.

“E um dinhairo importanto para a axoougao dos nossos program-as
do pravanqfio a dosnutfipao infa ntil a do aoompanhamanto das maas
o orianoas carontos', obsonrou a ontéo ooordanadora naoional
duas Pastorais. Zilda Arns Noumann.
Colaboro o incontivo sous famlllaros. amigos o oonhooldos
oolaboraroml Com aponas R$1.ClEl. somado ao oto singolo do outras
possoas do boa vontado. vooo pods fazora diforoni;-.a!
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Colaboragao Paulo H. Rathunda

nosporadamonto Kako rooobo a visits do Bonto. amigo do infancia qua choga paiido foito
Tuiuiu, dososparado por sua falonoia iminonta. Ainda jovom. Bonto rocobara oonsidoravoi
horanoa do sous lalaoidos pals. Confianta do qua sua fortuna saria otoma, nao so proooupava

oom dinhairo. Rosultado? O saldo do sua polpuda oonta banoaria so osgotou. g, .
Kako aoonsalhou Banto a ajustar sous gastos a rocaita mansal. sugastao roohaoada polo amigo qua _ " ‘ \"‘*'*"¢~-.._ M
néio admitiu abrir mac do sou padrao do vida. Moses mais tardo. Banto tovo sous bans confisoados o

bom. isso nao importa agora.

So Bonto fossa a humanidada. sua oonta banoaria plans-taria poderia sar ohamada recursos naturals. A rodugao do saldo
dasta oonta vam do uso indisoriminado qua impodo a ranovaoao da naturoza. Assim oomo aoontacau oom Bonto, a
hurnanidado aoroditava qua a sua horanqa fosso infinita. Hojo so sabo qua danos a naturoza. alom do projudicarom a
qualidado do vida. raduzam a disponibilidada do rooursos naturals para o sistoma produtivo. podando provocar so-rios
disturbios no moroado global.

De acordo oom um ostudo divulgado pola WWF. "o consumo do racursos naturaisja supera am 20% ao ano a capacidada
do pla nota do raganara-los“, ou saja, os rasgatos da oo nta da naturaza ja ostao maioros do qua os dapositos.

O ooncoito sustontabilldade oxigo olhar ampliado para além dos Iimitos das disciplinas. das possoas o das organizaooos.
Da problomatioa ambiontal nasca a oioncia da oomplaxidade, basa para oomproonsao da sustantabilidado, qua so
ooncontra nas rolaooos do um sistama oom sou moio. Em outras palavras. omprasa saudavol procisa do sooiodado
saudavol qua. por sua vaz. procisa do um piano-ta saudavol.

A idéia do bom-astar vinoulada unioamanto ao dinhairo. sustontada por um modolo conoantrador do renda qua oxclui do
jogo a maioria dos possivais atoras. procisa sar rovista com urgéncia. E o Keito? Sontindo-so co-rosponsaval, langou um
oihar para si, quostionou o sou papal o a sua ralaoao com o mundo o passou a roflatir sobro ham-astar associado a
valoros humanos e a padroes do vida mais simplos.
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