
stentabilidad
Palavra do Presidente

E com orgulho que apresento a segunda edigao do Copel & Sustentabilidade, com um
resumo do nosso primeiro GRI, relatorio de sustentabilidade em padroes internacionais,
que é também o primeiro do Parana e um dos poucos do Brasil. Mais uma vez inovamos,
tratando 0 desempenho economico-financeiro, social e ambiental de forma
completamente integrada e no formato mais avanoado hoje disponivel no mundo.

Nesta edigao, apresentamos também uma discussao sobre Direitos Humanos e
Assédio Moral, temas que vém preocupando cada vez mais a comunidade internacional
e que merecerao maior atengao da corporagao. Compoem ainda esta publicagao os
resultados do Balango Social IBASE 2005.

E muito imporlante que todos conhegam e entendam estes resultados, para que cada
um possa contribuir para o nosso crescimento rumo a sustentabilidade.A integra do GRI
esta disponivel na intranet: CorporativoIGovernanga CorporativalBa|ango Social e
internet: Relagées com |nvestidoreslUltimas NoticiaslBalango 2005.

Conclamo a todos para que 0 conhegam em mais detalhe, pois se trata de uma
excelente ferramenta de gestao, que sera utilizada como base para o monitoramento de
nosso desempenho a partir de 2006.

O bom desempenho e 0 lucro de R$ 502,4 milhoes obtidos pela Copel em 2005 provém
do constante apoio recebido das partes interessadas com as quais nos relacionamos.

Assim, quero expressar nossos agradeoimentos aos senhores acionistas, aos nossos
clientes e fornecedores, aos membros do Conselho de Administraoéo e do Conselho
Fiscal, ao Governo do Estado e demais poderes pl]b|lCOS e a comunidade pela
confianoa depositada em nossa Companhia.

Um agradecimento especial a vocé, Copeliano, ativo ou aposentado, por seu empenho
e dedicagao, que por mais de meio século tém transformado a Copel numa empresa
que é motivo de orgulho para o Estado do Parana.

Boa leitura!

Curitiba, maio de 2006
Rubens Ghilardi

Diretor Presidente

Edigéo n° 02 ¢ Maio 2006

Misséo
Gerar, transmitir, distribuir e comercializar energia, bem como prestar servigos
oorrelatos, promovendo desenvolvimento sustentével com retorno para a
sociedade paranaense.

O QUE ESTAMOS FAZENDQ PARA
CUMPRIR NOSSA MISSAO ?

A Copel acaba de publicar seu primeiro GRI, contendo tudo 0 que faz para
promover 0 desenvolvimento sustentavel.

(55%/’ <3
4%! (daR” a<?P" /4/7 'kfi 9) Mas o que e

G@‘j GRI?
_,_.,\. _____,_.

A sigla em inglés quer dizer Global Reporting Initiative - GRI. Trata-se
do mais inovador modo de fazer relatorios anuais de gestao, onde sao
reportados cerca de 100 indicadores, entre sociais, ambientais e
financeiros, todos tratados de forma integrada. O GRI pretende assim
ser uma ferramenta de comunicagao e dialogo nao apenas com os
acionistas, mas com todas as suas partes interessadas, para monitorar
e elaborar pianos de aoao que promovam a sustentabilidade da
Companhia.



Papel A4 Consumo em 2005 Consumo em 2004
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Alguns exemplos de indicadores GRI
Na dimensao Economica
O grafico abaixo, com dados extraidos da DVA Demonstragao do ValorAdicionado,
demonstra como a riqueza gerada pela Companhia, com a contribuicao de cada um de
nos que ajudamos a construi-la dia a dia, foi distribulda ao longo de 2005:
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A DVAtem como objetivo demonstrar como a riqueza produzida foi distribuida entre os
empregados, governo, acionistas e financiadores de capital. E também bastante util do
ponto de vista macroeconomico, uma vez que, conceitualmente, o somatorio dos
valores adicionais ou agregados de um pals representa 0 seu Produto lnterno Bruto -
PlB.ACope| é uma das pioneiras na sua publicagao.

‘*4\\\‘\

Desse modo, em 2004 a Copel evitou o corte 1.920 arvores, com economia de
960 m“ de agua. Em 2005, foram poupadas 2.560 arvores com economia de
1.280 m“ de agua.

Sera que podemos poupar ainda
mais, nao apenas reciclando, mas
consumindo menos e privilegiando

papel ja reciclado?

%’€Na dimensao Social '-Z"'/
%

No ano de 2005, a Copel investiu
RS mllhoes em programas
que beneficiaram a sociedade e promovem desenvolvimento sustentavel
para 0 estado do Parana, através de programas como o Parana Digital e 0 Luz Legal,
entre outros. Conhega os detalhes no Demonstrativo de Balango Social, nas
paginas 4 e 5.

Uma das maiores contribuicoes diretas que uma empresa pode oferecer a sociedade é a
criagao de empregos e a conseqiiente promocao da dignidade do ser humano. A Copel
vem redimensionando seu quadro de pessoal. Em 2005, foram admitidos 1.199 novos
empregados: 854 para atender o redimensionamento interno e 345 para substituigao de
pessoal terceirizado. Além disso, todos foram contratados por concurso publico, que é
considerado a melhor forma de promover a diversidade nos quadros de uma empresa,
com democratizacao de acesso a todos, sem distincao.

Confira abaixo 0 numero de empregados proprios dos Liltimos 10 anos.

Quadro de Empregados em 31 de Dezembro

_L& /_,
De acordo com esta demonstragao, em 2005, cada Copeliano gerou, em média, l. FJ
R$ 592.000,00 de riqueza para as partes interessadas! (valoradicionado total +
média de empregados iniciais e finais do periodo)

Na dimensaoAmbienta|
Quanto ao uso interno de papel em 2005:

lsto significa que cada um de nos, no ano passado, consumiu em média cerca de 20
folhas de papel por dia de trabalho (numero de folhas A4 + empregados diretos e
estagiarios+ dias uteis de trabalho).

A quantidade de papel reciclado em 2004 e 2005 foi de 96.070 kg e de 128.040 kg,
respectivamente. Segundo o “Manual de Coleta Seletiva", elaborado pela Secretaria do
Meio Ambiente - Governo do Estado de Sao Paulo, a reciclagem de uma tonelada de
papel evita o corte de 15 a 20 arvores, economiza 50% de energia elétrica e 10 mil ma
de agua.

—L_r_r

O desempenho reflete uma tendéncia de decréscimo, entre 1995 e 2002, devido a
politica de terceirizacoes e incentivo a aposentadorias e demissoes voluntarias, durante
0 processo de preparacao para a privatizacao. A retomada do crescimento no numero
de empregados proprios, a partir de 2003, reflete a decisao em nao mais se privatizar a
Companhia, em recompor seu quadro proprio para atender a efetiva demanda
reprimida de trabalho e na crescente primarizacao de servicos essenciais e diretamente
ligados ao negocio, que haviam sido terceirizados.

E muito imporlante que todos conhegam e sintam orgulho do relatorio GRI, que é o
primeiro do Parana e um dos pioneiros no Brasil. A integra esta disponivel na intranet.
Leia, divulgue, mande suas sugestoes e criticas, ajude a melhorar os indicadores no
seu dia-a-dia, pois estaremos efetivamente ajudando a construir um mundo melhor e
mais sustentavel para todos, inclusive os que ainda estao por nascer!



Nas Licitacées

Merece destaque a adequacao da Copel ao Sistema Estadual de lnformacoes - SEI (1°
Médulo - Licitagoes e Contratos). Através desse trabalho, os processos licitatorios,
dispensas e inexigibilidades de licitacoes, contratos e respectivos termos aditivos,
encontram-se cadastrados no website do Tribunal de Contas do Estado do Parana
(vwvvv.tce.pr.gov.br), trazendo maior transparéncia aos atos administrativos praticados
na Companhia e celeridade ao processo de fiscalizagao da administracao pflblica
estadual.

E importante ressaltar que as informacoes do SEI subsidiam as atividades de controle
governamental, além do exame e apreciacao das contas anuais prestadas pelos
gestores publicos, configurando-se num amplo instrumento de planejamento para
realizacao de programas de auditorias.

Na Fatura

Em 2005, a Companhia adotou 0 detalhamento das faturas de energia para os clientes
residenciais, discriminando o custo de geracao, transmissao e distribuicao da energia,

os encargos do setor elétrico e os
_,__,,,\ impostos, para que os
35,137 consumidores

entendam quanto
' Q) Composigéo dos Valores da pagam e qua| O

Fa'1“'aemR5 destino dos
33,92 v a I o r e s
23-Oi cobrados pela
7.12 Concessionaria.
5,08

32 52
100,65

, Energia
Distribuigéo
Transmisséo
Encargos
Tributos

Desde outubro de 2005, em parceria com a Coordenadoria Estadual de Protecao e
Defesa do Consumidor- Procon e a Secretaria de Estado da Justica e Cidadania - Seju,
a Copel mantém um empregado em tempo integral naquela Coordenadoria para
resolver, diretamente com os clientes, as reclamacoes ou pendéncias apresentadas.
Essa é uma acao que aproxima a Copel dos seus clientes e consumidores, gerando
resultados significativos quanto a redugao do numero de processos abertos junto
aquele Orgao. A parceria admite a possibilidade de ampliacao desse atendimento aos
postos do Procon no interiordo Estado.
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Construimos uma das
empresas mais

sustentéveis do Brasil!

O indice de Sustentabilidade Empresarial - ISE é uma iniciativa da Bovespa, em
parceria com o International Finance Corporation - IFC, do Banco Mundial, nos moldes
do Dow Jones Sustainability Index - DJSl.Ametodologia do indice foi desenvolvida pelo
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundacao Getulio Vargas - FGV e contou
com o apoio do lnstituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, do lnstituto
Brasileiro de Governanca Corporativa - IBGC, entre outros.

O ISE tem como objetivo refletir o retorno de uma carteira composta por acoes com
reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade
empresarial e, além disso, atuar como promotor das boas praticas no meio empresarial
brasileiro, considerando aspectos de governanga corporativa, eficiéncia economica,
equilibrio ambiental ejustica social.

Para a selecao das empresas que comporiam 0 ISE, a Bovespa encaminhou
questionario as companhias emissoras das 121 acoes com maiorliquidez e selecionou
28 entre essas.As acoes ON (CPLE-3) e PNB (CPLE-6) da Copel foram escolhidas para
participar do indice, em sua primeira edigao. A carteira do indice tera vigéncia de um
ano, sendo reavaliada de acordo com os procedimentos e critérios integrantes da
metodologia.

Promovendo
0 Protocolo
de Kyoto

A Copel vem desempenhando importante funcao no sentido de viabilizar Mecanismos
de Desenvolvimento Limpo - MDL, por meio de estudos realizados para verificar a
possibilidade de que os reflorestamentos feitos em torno dos reservatérios, que
cumprem funcao de mata ciliar pudessem participar das acoes consideradas pelo
Protocolo de Kyoto como passiveis de gerar créditos de carbono.

Aconstituicao das florestas ciliares deve remover, através da fotossintese, toneladas de
dioxido de carbono - CO2 da atmosfera. Sendo assim a Copel iniciou estudos para
captacao de carbono através dos plantios florestais nas usinas de Salto Caxias,
Segredo e Foz doAreia. Aaplicacao do projeto da Copel reflorestara aproximadamente
580 hectares, retirando cerca de 262.130tone|adas de CO2 da atmosfera.
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Modelo IBASE
Em 31 de dezembro de 2005 e de 2004

(Valores expressos em milhares de reais)

Balanco Social 2005
indicadores Sociais lnternos,

Sao todos os beneficios concedidos aos empregados. Dentro
deste grupo, estao, por exemplo, 0 auxilio alimentacao, a

Fundacao Copel, o PROSAUDE e a Participacao nos Lucros
e Resultados.

lndicadores Socials Externos,
ao todas as agfies, programas e investimentos que sao feitos em
favor da comunidade e da sociedade em geral. Neste grupo

podemos citar como exemplo o Parana Digital e o Eletricidadania,
Programa de Voluntariado Corporativo pelo qual a Copel cede 4
horas do horario de expediente para acoes voluntarias de seu

empregados.

indicadores Ambientais,
Sao aqueles programas que sao exigidos por forca de lei,
Como os programas de reducao do impacto ambiental de
uma nova usina, por exemplo, ou que, ainda que nao sejam

obrigatorios por lei, sao importantes para a empresa e
estao diretamente ligados a seu negocio. Neste segundo
caso podemos citar, por exemplo, a Rede Compacta, que
foi desenvolvida pela Copel e diminui muito o impacto da

poda de arvores no meio ambiente urbano.

A Copel vem publicando seu Balanco Social desde 1999, apesar da
aprovacao da Resolucao que torna obrigatoria esta publicacao ter entrado
em vigor apenas emjaneiro de 2006. ACompanhia adota a metodologia e os
critérios estabelecidos pelo lnstituto Brasileiro de Analises Socials e
Econfimicas - IBASE na sua demonstracao, o que lhe confere o direito de
utilizacao do Selo Balango Social IBASE do Betinho, equivalente a uma
certificacao ISO brasileira de balanoo social, e autorizado em 2005 para
apenas 64 empresas de todo o Brasil.

Consolidadn

1 - BASE DE CALCULO

Reoeita Liquida - RL
Rnsultado Opsracional - R0
Folha do Pagamanto Bruta - FPB
Valor Adicionado Tolal - VAT

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

Alimenhgiu (Auxilio alimentagao e outros)
Encargos sociais compulsérins
Previdéncia privada
Safide (Convénio assistencial)
Seguranga e medicina no trabalho

4.053.536
727.647
542.901

4.270.862

41.365
130.701
78.003
23.564
3.142

“/1 Sohro:

FPB RL
7,62 0 05

25,54 2 06

14,36 1 61
4,34 0 49

0,58 0 06

Educagio 1.791 0,33
Culture 587 0,11
Capacitagao e desenvolvimento profissional 10.714 1,97
Auxilio creche 444 0,09
Participacio nos Iucros elou resultados 32.294 5,95

0,04
0,01

0,22

0 01
0 66

0,05

2005

VAT
0,97

3,24

1,02
0,55

0 07

0 04
0 02

0 25

0,01
0,76

0,06

3.925.774
600.102
456.600

3.502.656

35.069
115.290
118.261
21.231
2.534
1.925
1.276
9.520
408

10.319
740

‘/11 Sabra:

FPB RL
7,05 0,91

25,25 2,94

25,90 3,02
4,65 0,54

0,55 0,06

0,42 0,05
0,28 0,03

2,09 0 24

0,09 0,01
4,01 0,47

0,16 0,02

2004

VAT
1,02

3,29

3,39
0,61

0,07

0,05
0,04

0,27

0,01
0,52

0,02Outros baneflcios 1 0,47
T tal s1,:1s° .1@ s,as 1,19 325.389 11 ,2s 9,29 9,29

Consolidado Consolidado

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
R0
21a
2,09
0,09
0,411
10.19
4,09
5 99
0,02
0,24
0,12

Educagao
Programa Parana Digital
Escolas nas Usinas e outros
Cultura
Sainde e saneamento
Programa Luz Fraterna
Programa Luz para Todos
Programa Reluz
Programa Reassenlamento de familias
Programa Luz Legal 840
Esporte 44 0,01
Combata a fume e saguranga allmentar - -
Outros 285 0,03
Doa<;6es diversas 195 0,02
Programa Eletricidadania -
lmplantaqao GRI/AA1000

15.855
15,215

640
2.943
73.919
29,757
41.388

104
1.750

"/1 Sabra:

RL

0.33

0,32

0,01

0.06

1.52

0,61

0,65

0,04

0,02

2005

VAT

0.37

0,36

0,01

0.07

1.73

0,70

0,97

0,04

0,02

24.338
23 ,092

446
2.776

47.11 7
25,61 9
1 7.639
2 .099
1 .053
707

590
583

1 5

“/0 Sabra:

RD RL

4.06 0.62

3,90 0,61

0,00 0,01

0.46 0.07

7.05 1 .20

4,27 0,65

2,94 0,45

0,35 0,05

0,17 0,03

0,12 0,02

0.10

0,10

0,02

0 02

2004

VAT

0.69

0,60

0,01

0,00

1,35

0,73

0,51

0,06

0,03

0 02

002

002
20

0,01
Total das eontribuigfies para a sociedade 2.19

Tributes lexcluidas encar as sociais 2.586. ass 41

1,92 2,17 74.029 12,47 1,91 2,14

q 1 .
Total 2.619.21 3 369,20

53.20
55.20

00.44
62.62

2.115.750
2.190.579

352.52
364.99

53.09
55.00

60,40
62,54

4 - INDICADORES AMBIENTAIS
R0

lnvestlmentos relaclonados com as operagéss
da empresa 40.050 6.11
Progr. Pesquisa e Desenvolvimento, Eficiéncia
Energética e Desenvolvimento Tecnolégico e Ind. 46.771 6,43
Gestao de residuos 1.145 0,10
Rede Compacta ou Linha Verde 463 0,05
Programas de protegao de Fauna e Flora 479 0,05
lnvestimsntos em programas elou projatos
externos 1.235 0.11
Programa Tributo an lguagu 206 0,03

% Sobre:

RL

1,01

0,97

0,02

0,01

0,01

0,02

002

VAT

1 14

1,09

0,03

0,01

0,01

0,03

0,01

0.02

10.607

1 1 .204
1 .076
5.642
685

6.531
71

6.460

"4 Sabre:

R0 RL

3,10 0,40

1,07

0,10

0,94

0,11

0,29

0,03

0,14

0,02

1,09 0,16

0,01 »

1,00 0,16

VAT

0.53

0,32

0,03

0,16

0,02

0,19

0,19
103 1,17 25.130 4,19 0,64 0,72

Educagéo Ambienlal e Museu Reg. lguacu 1. 9 0,14
Total 50 6.88

Quanto an estabeleclmento de “metas annals" para: ;"§°P°5’;"‘g‘°:E%. . . . cumpre e amlnnmzar reslduos, 0 consume em geral na produ§aoI( )wmwede5‘a.,5,,/D
operagfio e aumentar a eficacia na utilizaqao de recursos(X)w,,,,,,eds16a 109%
naturals, a empresa

< I050 possui meles
1 jcumpre de 51 a 15%
< )0umpre de o 9 50%
(x 1 curnpre de 1s e100"/0



lndicadores do Corpo Funcional,
efletem o perfil de idade, escolaridade, género e raca das pessoas

que trabalham na empresa. Além disso, este grupo mede indicadores
especificos de "promogao da diversidade", que demonstram se a

empresa discrimina algum grupo e se ela da ou nao acesso
democratico e igualitario em todos os niveis de tomada de decisao.
Como exemplo destes indices, existe a proporgao de cargos de

geréncia ocupados por mulheres e negros,
além do numero de pessoas com deficiéncia fisica

(ou necessidades especiais) trabalhando
para a empresa.

O Ultimo grupo se refere a indicadores de EXOI'0lCiO de
Cidadania Empresarial. Como exemplo, neste grupo
esta a diferenga entre o maior e o menor salario da empresa, o
numero de acidentes de trabalho registrados a cada ano e o
relacionamento com fornecedores e clientes.

1 - OUTRAS lNFORMA(;0ES

A Copel é uma Companhia pertencente ao Setor Energético, atuante no Estado do Parana com CNPJ n°
76.483817/0001-20

Para maiores esclarecimentos sobre as informagoes declaradas:
Superintendéncia de Gestao ContabilICTGR
Contabilidade Gerencial - Horacio Kordel Rodrigues - tel 41 3331-4495 e-mail: horaciok.rodrigues@copel.com
Rita de Cassia Gabriel Cerqueira - tel 41 3331-2213 e-mail: rita.cerqueira@copel.com

A Copel nao utiliza mao-de-obra infantil ou trabalho escravo, nao tem envolvimento com prostituigao ou
exploragao sexual de crianga ou adolescents e nao esta envolvida com corrupgao.

Nossa companhia valoriza e respeita a diversidade interna e externamente.

Este Balango Social contempla dados das controladas Compagas e Elejor em virtude da consolidacao de
seus resultados com a Copel , motivo pelo qual reclassificamos os dados publicados de 2004 .

Notas:

NE - Nota Explicativa

(1) De acordo com base, devemos reportaraqui o Resultado Operacional que, no caso Copel, é o Lucro Operacional, ou
seja, o lucro antes do resultado nao operacional e dos impostos;
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2005
5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL (inclui Compagas e Elejor)
Empregados no final do periodo
Escolaridade dos empregados(as):
Total Superior e extensao universitaria

Total 2“ Grau
Total 1“ Grau

Faixa etaria dos em|1regados(as):
Abaixo de 30 anos
De 30 ate 45 anus (exclusive)
Acima de 45 anos
Admissfies durante o periodo
Mulheres que trabalham na empresa
% Mulheres em cargos gerenciais:
em relagéo ao n° total de mulheres
em relaoao ao n° total de gerentes
Negros(as) que trabalham na empresa
% Negros(as) em cargos gerenciais:
em relagao ao n° total de negros(as)
em relacao ao n° total de gerentes
Por1adorss(as) do necessidades ospeciais
Dependentes
EstagIarlos(as)
N“ do Terceirizados(as)

7.775
Total
2.735

Homens Mu lheres
1 .982 753

4.493 3.910 583

547 51 1 36

1.546
3.666
2.563
1.210
1.372

1 .2
7,9
682

0,9
3,0
73

1 4.694
068

2.301

6 - INFORMAQOES RELEVANTES QUANTO A0 EXERC|ClO DA
CIDADANIA EMPRESARIAL
Relaqao entre a maior e a menor remuneracfio
na empresa
Numero total de Acidentes de Trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos
pela empresa foram definidos por:
Os padroes de seguranoa e salubridade no
ambiente de trabalho foram definidos por:

Quanto a liberdade sindical, ao direito de
negociacao coletiva e a representacao intema
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:
A previdéncia privada oontemplaz
A participacéo dos lucros ou resultados
contempla:

Na selegao dos fornecedores, os mesmos
padrfies eticos e de responsabilidade social e
ambiental adotados pela empresa:
Quanto a participaqao dos empregados(as) em
programas de trabalho volunlario. a empresa:

diregao

todos(as) + Cipa

segue as normas da OIT
todos(as) empregados(as)

todos(as) empregados(as)

sac sugeridos

apoia

2005

20.3
219

2005
Nilmero total de reclamagfzes e criticas de consumidores(as):
na empresa 151-133
no Procon 1-533
na Justice 770
% de reclamagées e criticas atendidas ou solucionadas:
na empresa 190,9%
no Procon 100.0%
na .lusti<;a 25,6%

2005
Distribuicao do Valor Adicionado (DVA) :
Pessoal 13,1%
Govemo 523%
Financiadores 11 ,9“/8
Acionistas 3,3%
Retido 8,13%

Consolidado

2004

6.811
Total
2.410

3.504
517

Homens Mulheres
1 .747 663
3.340 544

494 23

833
3.743
2.235
599

1 .230

1.1
7,0
572

1,1
3,2
289

14.106
840

2.011

Consolidado

Metas 2006

20.3
159

direofio

todos(as) + Cipa

seguira as normas da OIT
todos(as) empregados(as)

todos(as) empregados(as)

serao exigidos

apoiara

Consolidado

Metas 2006

1 50.362
1 .538
573

100,0“/a
100,0°/a
100.0%

Consolidado

2004

1 5,0“/a
62,9%
1 0,8%
3,4"/=1
7,9"/u

(2) Na composicao da FPB foram considerados salarios, férias, gratitica<;6es,13°, INSS, FGTS e outros itens
relacionados, efetivamente pagos pela companhia no ano, incluidos nas despesas operacionais e/ou transfendos para
imobilizado em curso, conforme atual definicao do lbase.Divergéncias nos dados de 2004 sao oonseqiiéncia da definigao
citada e da consolidacao da controlada Elejor;

(3) O programa Luz Fraterna é realizado através de um convénio com o Governo do Estado do Parana, lancado em
11.09.2003, e tem oomo objetivo beneficiar a populacao carente, com a isen<;ao do pagamento das contas de energia
aquelas familias que atendam aos critérios previamente estabelecidos;

(4) 0 Programa de Voluntariado Corporativo - Eletricidadania computou, em 2005, 893 horas dedicadas a trabalhos
voluntarios;

(5)0 Tributo ao lguacu é um programa socioambiental visando a promogao do desenvolvimento sustentavel a partir das
iniciativas surgidas das proprias comunidades envolvidas;

(6) O n° de portadores de necessidades especiais em 2005 é de 73 empregados, enquanto 0 n° de 2004 compreendia,
além de 89 empregados, mais 200 terceirizados que trabalhavam para a oompanhia no Call Center e digitalizacao,
atividades que foram primarizadas (através de concursos publicos) em 2005;

(7) Para este calculo consideramos como remuneracao além do salario nominal, o Adicional por Tempo de Servigo, item
também incluldo na folha de pagamento, o que acaba por aumentar o valor da relacao, ja que novos empregados
(admitidos no ano) nao tém direito a este adicional;

(8) Para 0 nilmero de acidentes totals em 2005, foram consideradas ocorréncias com empregados, oontratados e
acidentes na comunidade. Ja para 2006, a meta para acidentes na comunidade é zero, motivo pelo qual o numero se
3018861113 T119007.



COPEL & Sustentabilidade - Edigéo n° 02 - Maio 2006 - 6

G rnaI!9a E sempre bom lembrar que fazemos parte do Pacto Global da ONU desde 2000 e que
C0r 0 a devemos respeitar seus 10 principios. Nesta edigao, vamos ressaltar os dois primeiros,

que dizem respeito a Direitos Humanos:

Vocé sabe 0 que é Governanga Corporativa’? Este é um termo que vem sendo cada vez
mais mencionado, por que é muito importante. Significa a maneira pela qual uma
empresa é gerida, e quem tem direito e voz, efetivamente, nas tomadas de
decisao. Quanto maior a participagéo das “Partes lnteressadas" da empresa na sua
tomada de deciséo, melhores as suas praticas de Governanga Corporativa.

A Copel define Governanga Corporativa como
0 sistema de gestéo pelo qual uma companhia é dirigida e monitorada e
considera que as boas préticas de governanga séo baseadas em principios de
transparéncia, eqiiidade, prestagéo de contas e responsabilidade para com
todas as partes interessadas.

Os objetivos da Companhia ao aprimorar suas praticas de Governanga Corporativa
sao:
- Contribuir para a perenidade da Companhia, com visao de longo prazo, na busca de
sustentabilidade econémica, social e ambiental.

- Aprimorar 0 relacionamento e 0 processo de comunicagéo com todas as partes
interessadas.

- Diminuiros riscos estratégicos, operacionais efinanceiros.
- Aumentaro valorda Companhia, viabilizando estratégias de captagéo de recursos.
Nossa empresa jé conta com muitas boas préticas de Governanga, as quais os
empregados, como parte diretamente interessada, podem e devem utilizar cada vez
mais.
Conhega _a Estrytura de Govern_anga c_ia Copel. Atqaigo estéo destacados os njeios
pe|os_ qu_a|s voce pode fazer 0UV|i’ e validar suas opinioes, reclamagoes, sugestoes e
contribuigées:

DE ACIONISTAS

EMPREGADQS
CONSELHO DEliq ADMINISTRACAO CONSELHO FISCAL ‘LCOMITE

E AUDITORIA
DIRETORIA REUNIDA

AUDITORIA
MTERNA PRESIDENCIA

l 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

i CONSELHO DE
°UV'D°R'A l oR|ENTA<;Ao ETICAk_ _______________ _ ,

CAJAL $
CONFIDENCIAL ¢ANAl- -DE COMUNICAQAO

Todos os detalhes sobre Governanga Corporativa estao na Intranet. Participe,
use os canais de diélogo, ajude a construir uma Copel cada vez melhor, mais
justa etransparente.

Pacto Global

PRINCIPIOS DE DIREITOS HUMANOS
1 Respeitar e proteger os direitos humanos
z Impedir violagées de direitos humanos

PRINCIPIOS DE DIREITOS DO TRABALHO
Apoiar a Iiberdade de associagéo no trabalho
Abolir 0 trabalho forgado
Erradicar 0 trabalho infantil
Eliminar a discriminagéo no ambiente de trabalho
PRINCIPIOS DE PROTEQ/i0 AMBIENTAL

7 Apoiar uma abordagen] preventiva_aos desafios ambientais
8 Pf0!Tl0\{6!‘ a responsabilidadg ambiental _ _
9 Encora]ar tecnologlas que nao agndem 0 meio ambiente

PRINCIPIO DEANTI-CORRUPQ/i0
10 Combater a corrupgéo em todas as suas formas,

inclusive extorséo e propina. I

Todos os seres humanos nascem livres e
iguais e tém direito a:

O\U|-PU)

VIDA LONGA E DIGNA
TRABALHO E SALARIO DIGNO
ALIMENTAg:Ao SEGURA
MORADIA DIGNA
ACESSO A EDUCAQA0,
LAZER, ARTE E CULTURA
PLENA LIBERDADE
DE EXPRESSAO EM RESUMQ;
REALIZA(:Ao PESSOAL TODO O SER
VOTAR E SER VOTADO HUMANO TEM O
EXERCER PLENAMENTE SUA DIREITQ "V479 DE
CIDADANIA E SEUS SE DESENVOLVER
DIREITOS POLITICOS PLENAMENTE

SEGURANQA FISICA E SOCIAL E SER FELIZ!

VAMOS 4-\JUDAR O MUNDO?
NOS PODEMOS.

(IE: Z)
N

»ow Erie;
EDUCAQEU B‘SlDI\ IIUILIIIIIE EIITI

ICABIR BUM A HUME IIE HUILIIIIIIE FINA $EX||$ E Vl|.|lR|ll@llI REUUZW R
E A MISERIA TOMS I'll Illllllil MURTMIMBE lNFlNTll

_ HUALIIIAIIE DE VIM TMID MUNIJII
MELIIDRAR ll SAUIIE E RESPEITG A0 Mill] TRAIALHANW PELD
DAS GESYANYIS IIIIIIEIITE |IESE||VfllVlMENTi‘|

Leia ma is em
www.onu-brasil.org.b_r, wwvv.dhnet.org.br/direitos ou wwvv.nospodemos.org.br



Entendendo
a AA1 000

Paralelamente a implantacao do modelo GRI, a Copel buscara conformidade a
AA1000, que é uma norma de desempenho social criada em 1999 pelo Institute
for Social and Ethical Accountability (www.accountability.org.uk) da
lnglaterra, especializada na Responsabilidade Social e Etica.A idéia central da
AA1000 é de que a habilidade em manter relacionamentos cooperativos entre
diferentes partes interessadas é fator relevante para a eficécia dos pianos
tracados por uma empresa. O grande desafio é identificar quem sao os atores ou
grupos de atores que detém interesse legitimo sobre suas operacoes, estabelecer
os mecanismos para o diélogo com estes grupos de forma sinérgica, cooperativa e
panicipativa e garantir que as propostas resultantes destes sejam transformadas em
acoes tomadas no tempo oportuno.

O piano de implantagao daAA‘l O00 na Copel foi divido em trés ciclos:

- Primeiro ciclo: iniciado em julho de 2005, incluindo no dialogo estratégico com a
Companhia das partes interessadas Empregados, Clientes, Fornecedores e
Poderes Publicos.
- Segundo ciclo: a iniciaremjulho de 2006, prevendo inclusao, no dialogo estratégico
com a Companhia, das partes interessadasAcionistas, Sociedade e MeioAmbiente.

- Terceiro ciclo, que finaliza o processo: comecando em julho de 2007, prevendo
inclusao das demais partes interessadas constantes do mapeamento da
Companhia (Midia, Orgaos Reguladores, Concorrentes, Parceiros, Aposentados,
Terceirizados, ONGs e Futuras Geracoes) e realizacao de auditoria externa do
relatorio nos padroes GRI, porentidade credenciada.

Alguns resultados do primeiro ciolo ja podem ser computados. O diélogo com os
empregados, por exemplo, esta sendo realizado através das “Oficinas do Codigo de
Conduta", da qual 20% dos empregados ja participaram e os outros 80%
participaréo em 2006. Destas oficinas, surgiram “Temas Criticos”, que serao
tratados com prioridade pela Companhia. Nesta edicao, estaremos tratando do
primeiro destes temas, “Assédio Moral", como marco inicial desta discussao na
Companhia.

<§‘é;iiii9

/ %'\;;/5) Assédio

'J'%

Moral

it
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Assédio Moral
“O que me espanta nao é 0 grito dos violentos mas o7

siléncio dos bons”.
Martin Luther King

Entenda 0 que é:
E a exposicao do trabalhador a situacoes humilhantes e constrangedoras, repetitivas
e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercicio de suas fungoes,
envoivendo na maioria das vezes posicoes hierarquicas (chefe x subordinado); mas
que também pode ser imposta dentro da propria relacéo entre pares (colegas de
trabalho) e, raras vezes ascendente (subordinado x chefe), em que predominam
condutas negativas, relacoes desumanas e aéticas, desestabilizando a relagao da
vitima com o local de trabalho e a organizacéo.

Uma das caracteristicas do assédio moral é a degradacao deliberada das condigoes
de trabalho e a criacao, advinda dos colegas de trabalho, do pacto da tolerancia e do
silencio, por medo de represalias da parte do assediador.

A humiihacao constante e de longa duracao atinge a qualidade de vida do trabalhador,
comprometendo sua identidade, dignidade e relacoes afetivas e sociais, ocasionando
graves danos a saude fisica e mental, constituindo assim um risco invisivei, porém
concreto, nas relagoes e condigoes de trabalho.

A qualidade de vida esta diretamente ligada ao ambiente de trabalho, bem como as
relacoes entre trabalhadores. O que acontece dentro das empresas é fundamental
para a democracia e os direitos humanos. Lutar para a quebra do pacto da toleréncia e
do siléncio é vital para a manutencao dos direitos humanos.
O trabalhador humilhado passa a vivenciar depresséo, angustia, disturbios do sono,
conflitos internos, stress, dificuldades no relacionamento e sentimentos confusos que
reafirmam o sentimento de fracasso e inutilidade.

E preciso reprimir a atitude de quem pratica o assédio moral no trabalho. Necessario
se faz estar atento, ser solidario, nao permitir que colegas de trabalho sofram o
assédio moral. Epreciso tercuidado, visando ter um ambiente de trabalho saudével e
sem humilhacoes.

A pesquisa realizada pela médica do trabalho Margarida Barreto exemplifica as
situacoes/acoes de assédio moral mais freqiientes:

. darinstrucoes confusase imprecisas,

. bloquear 0 andamento do trabalho alheio,

. atribuirerros imaginarios,

. ignorar a presenca do empregado na frente de outros,

. pedirtrabalhos urgentes sem necessidade,

. pedir a execucao de tarefas sem interesse,

. fazercriticas em publico,

. sobrecarregaro empregado de trabalho,

. nao cumprimenta-lo e nao lhe dirigir a palavra,

. imporhorériosinjustificados,

. fazer circular boatos maldosos e calunias sobre a pessoa,

. forgara demissao,

. insinuarque o empregado tem problemas mentais ou familiares;

. transferi-lo do setor, para isolé-lo,

. naolheatribuirtarefas,

. retirarseus instrumentos de trabalho (telefone, fax, computador, mesa),

. agredir preferencialmente quando esta a sos com o assediado,

. proibiros colegas de falare almocarcom a pessoa.

Fontes: www.psico/ogia.org.brflnternacionaVpsc182.htm
wwvv. assediomoraI.org
www.pr114.mpt. g0v.br/1/artigos
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Todas as nossas partes interessadas estao convidadas a dialogar conosco.
Os canais hoje existentes estao listados no quadro a seguir: Partes Meressadas

IICanais de Dialogo

Site - Agéncia Virtual, Area de Relacionamento com Fornecedores e
Acionis as

Formas de Contato

www.copel.com

NSTAS ENTES
AC0 CL

DORES

EMPREGADOS FORNECE

Assembléia Geral de Acionistas Convocacao com 15 dias de antecedéncia em jornais, site,
CVM, BOVESPA

Area de Relacoes com lnvestidores - grandes acionistas e potenciais
investidores

e-mail: ri%c<§iel.com
fone: 41 2 -2027 I 3331-4359
fax: 41 3331-2849 road shows conference calls

Servico de Atendimento aos Acionistas - SAA - pequenos acionistas e-mail: acionistas@copel.com

Area de_Acionistas e Custodia -I (gerencia a custodia e presta sen/icos
consumidores detentores de ore itos do emprestimo compulsorio

80$ Fone: 41 3331-4269
Fax: 41 3331-2916
Rua Coronel Dulcidio, 800 - 2° andar CEP: 80420-170

Secretaria da Administracao Societaria - SAS - recebe e encaminha
sugestoes e solicitacoes de acionistas

fone: 41 3331-4722
fax: 41 3331-4344 - e-mail: mar|os.gaio@copel.com

Call Center - presta sen/ico de atendimento telefonico aos clientes e de
partes interessadas

mais
fone: 0800 51 00 116

Ouvidoria - recebe, analisa, encaminha solicitacoes de informacoes,
sugestoes, reclamacoes e denuncias das partes interessadas

e-mail: ouvidoriaqcopelcom fone: 0800-647 0606 fax : (41)
3310-5024 - Rua isconde de Rio Branco, 1680 - 2° andar-
Curitiba-PR - CEP 80420-210 - atendimento das 8 as 18 horas

Canal de Comunicacao Confidencial recebe comunicagoes confidenciais
sobre 0 descumprimento do codigo de conduta, dispositivos legais e
normativas internas relativas a contabilidade, controles internos ou assuntos

fone / fax: (41) 3222-6006

Conselho de Orientacao Etica - discute, orienta as agoes e examina os
casos, propondo_sans_oes no sentido de que,a atuacao da Companhia
conduzida por principios moralmente saos. E composto por emprega

de auditoria

do
seja
sda

Companhia, de diferentes categorias profissionais, e coordenado por um
representante da sociedade civil

e mail: conselho.etica@copel.com - fone:
0800-647 0606
Fax: (41) 3883-6040

Pesquisa de Clima Organizacional - PCO - avalia anualmente a satisfagao
dos empregados. Em 2005 apontou um indice geral de satisfacao de 82,6%

Pesquisa on-line realizada pela Superintendéncia de Recursos
Humanos - SRH

Comissao de Empregados para Negociacéo da Participacao nos Lucros e
Resultados - CENPLR

Convocatorias e Assembléias realizadas pela Comissao

Comissfies lnternas de Prevencao de Acidentes - Cipas - atuam em
Seguranga do Trabalho, contando com 39 comissoes e 578 empregados

Seminério lnterno de Prevencao de Acidentes - (SlPATs);
Empregados participantes das Cipas e Técnicos de Seguranca
do Trabalho

Programa "Copel de Portas Abertas para Vocé" - Alta Direcao dialoga
forma de audiéncia pilblica

em Convocatoria de clientes, consumidores Ie comunidade se da
por convites veiculados em radio e jornais

Oficinas de Dialogo com Partes interessadas - encontros presenciais
grupos representatives de partes interessadas para Ievantamento de te
criticos

COlTi
mas

Convocatorias periodicas realizadas pelos Grupos de Trabalho
Especificos

Pesquisas anuais de imagem e satisfacao Pesquisa qualitativa/quantitativa realizada pela Diretoria de
Distribuicao e Coordenacao de Marketing

Conselho de Consumidores - atua em questoes sobre fornecimento de
energia elétrica, tarifas e adequacao dos servicos prestados, e oferece
sugestoes para 0 aprimoramento das relacoes com clientes de todas
classes e com a comunidade em geral

HS
e-mail: conselhodeconsumidores@copel.com
Rua Coronet Dulcidio, 800 - CEP 80420-170 - Curitiba - PR

Kit Escola - usado por 928 voluntarios da Copel em Campanha de
Seguranga e Prevengao de Acidentes com Eletricidade nas escolas de
grau do Estado

10
Palestras e voluntarios da Copel

Eletricidadania - Programa de Voluntariado Corporativo Voluntarios da Copel que dispoem de até 4 horas/més para
prestar servico voluntario na comunidade

EXPEDIENTE: COPEL & SUSTENTABILIDADE é uma publicacao da Companhia Paranaense de
Energia - COPEL - Rua Coronel Dulcidio, 800 Curitiba - PR - 80420-170 Fone: (041)3331-4420

Notes interno: sustentabilidade empresarial
e-mail: rsustentabilidade@cope|.com
Visite a intranet. Entre no link:
corporativolgovernanca corporativalbalanco social
e a internet: www.cope|.com
relacfies com investidoresliiltimas noticiaslbalanco 2005
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