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Perdas deixam salário 16% menor
que em 1994; é hora de recuperar

O salário médio dos copelianos acu-
mula perda de 16,21% desde 1994.
Isso se deve a acordos de trabalho que
não repuseram sequer a inflação do pe-
ríodo, principalmente nos anos do go-
verno Jaime Lerner (1995/2002).

O ACT 1997/98, por exemplo, não
incluiu qualquer reajuste salarial, apesar
da inflação no período ter atingido
4,38%, segundo o INPC, calculado pelo
IBGE. Reajustes menores que o aumento
dos preços foram a tônica nos outros anos
de Lerner. A única exceção foi o ACT
2000/2001, que repôs a inflação e trou-
xe um aumento real de ínfimos 0,11%.

Assim, apenas no período de Lerner
os trabalhadores da Copel tiveram os
salários achatados em 22,58%, calcula
o economista Fabiano Camargo, da
subsessão do Dieese no Senge-PR.

Essa perda foi parcialmente com-
pensada com alguns aumentos acima
da inflação nos anos seguintes. Mas
isso não pode esconder o fato de que
seu salário é 16,21% menor hoje do
que era em 2001. No mesmo perío-
do, a Copel cresceu e se valorizou. Em
2010, por exemplo, a empresa acu-
mulou lucro líquido de quase 1 bilhão
de reais (24,8% maior que em 2009),
e viu seu patrimônio líquido crescer
7,1% ante o ano anterior.

Os bons resultados seguiram em
2011. No primeiro semestre, o lucro
líquido cresceu 12,55% na compara-
ção com os seis primeiros meses de
2010. O patrimônio líquido também
segue subindo – está 6,6% maior que
no primeiro semestre do ano passado.

A receita operacional líquida aumen-
tou 12,36%, e os ativos subiram 12%.

Por isso, nada mais justo que a direto-
ria reconheça no Acordo Coletivo de Tra-
balho 2011/12 o empenho de quem faz a
empresa ser o que é e reponha uma per-
da que pode ser tranquilamente absorvi-
da, como mostram os resultados que di-
vulga em seus balanços.
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Editorial

Já está nas mãos da diretoria da Copel a pauta de reivindicações dos traba-
lhadores para o Acordo Coletivo de Trabalho 2011/12. O documento prepara-
do pelo Coletivo Sindical da Copel tem como pontos principais um aumento
real de 3%, a reposição de perdas históricas causadas pela inflação e pelo fim
do Adicional por Tempo de Serviço.

Este jornal reúne detalhes sobre os principais itens de nossa pauta, elaborada
após consultas aos trabalhadores. Ele é um guia para você acompanhar as ne-
gociações com a empresa, que devem começar em setembro.

Você pode seguir as novidades da negociação, análises de nossa pauta de
reivindicações e outras informações de seu interesse nas ferramentas do Coleti-
vo Sindical na internet. Visite nosso site , nosso blog, siga-nos no Twitter e no
Facebook . Se quiser falar conosco, entre em contato com um representante de
seu Sindicato ou nos envie um e-mail.

Quem somos
O coletivo sindical dos trabalhadores da Copel é composto por sete entidades

sediadas em  Ponta Grossa, Londrina, Cascavel, Cornélio Procópio, Maringá, Lon-
drina e Curitiba. Ele surgiu da necessidade de integrar a defesa dos direitos dos
empregados nas mesas de negociação com a direção da Copel. Afinal, juntos somos
mais fortes. As entidades do Coletivo também têm papel fundamental na luta contra
a privatização da Copel, um patrimônio de todo o povo do Paraná.

Venha conosco lutar
por seus direitos

www.coletivocopel.org.br

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná (Senge-PR)
Sindicato dos Empregados em Concessionárias dos Serviços de Ge-

ração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica de
Fontes Hídricas, Térmicas e Alternativas de Cascavel (Siemcel)

Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Energia Elétrica e
Alternativa de Londrina e Região (Sindel)

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Produção e Distribui-
ção de Energia Elétrica e Fontes Hídricas, Térmicas e Alternativas de Foz
do Iguaçu (Sinefi)

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Concessionárias de Ener-
gia Hídrica Termoelétrica ou Fontes Alternativas de Ponta Grossa (Sinel)

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Hidro e
Termoelétrica e de Fontes Alternativas de Cornélio Procópio e Re-
gião (Stiecp)

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia Elétrica de
Maringá e Região Noroeste do Paraná (Steem)

coletivocopel.wordpress.com

www.facebook.com/Coletivocopel

twitter.com/ColetivoCopel

coletivocopel@hotmail.com

Expediente
Jornalista responsável: Rafael Moro Martins (Reg. Prof. 3.849 PR)
Projeto gráfico, diagramação e ilustrações: Alexsandro Teixeira Ribeiro
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A pauta para o ACT 2011/12
CLÁUSULA 1.ª
Manutenção das conquistas
anteriores

A Copel manterá todas as conquistas
dos trabalhadores constantes em acordos
coletivos e normas internas editadas ante-
riormente ao presente instrumento.

CLÁUSULA 2.ª
Garantia de emprego

A Copel garantirá o emprego de seus funci-
onários, ficando impedida de realizar dispensas
sem justa causa ou arbitrárias, respeitando, desta
forma, o artigo 37 da Constituição Federal.

CLÁUSULA 3.ª
Reposição de perdas inflacionárias

Correção salarial de 16,21%, índice calcula-
do pelo DIEESE e que se refere a reajustes infe-
riores à inflação em A CTs celebrados entre 1.º
de outubro de 1994 e 30 de setembro de 2010.

§  Único: Não serão compensados os
aumentos decorrentes de término de
aprendizagem, promoção por merecimento e
antiguidade, transferência de cargo, função,
estabelecimento ou de localidade, bem como
as equiparações salariais determinadas por
sentença transitado em julgado.

CLÁUSULA 4.ª
Reajuste salarial

Correção salarial pelo INPC acumulado
no período de 1.º de outubro de 2010 até 30
de setembro de 2011, após a correção
mencionada na cláusula “3ª”.

§  Único: Não serão compensados os
aumentos decorrentes de término de
aprendizagem, promoção por merecimento e
antiguidade, transferência de cargo, função,
estabelecimento ou de localidade, bem como
as equiparações salariais determinadas por
sentença transitada em julgado.

CLÁUSULA  5.ª
Aumento real

A Copel concederá aumento de 3% (três
por cento), para todos os empregados, a título
de ganho real, aplicando este valor sobre os
salários vigentes em 30 de setembro de 2011
(código 1000), após sua correção conforme as
cláusulas “3ª” e “4ª”.

CLÁUSULA  6.ª
Adicional por tempo de serviço

Pagamento progressivo de Adicional
por Tempo de Serviço (ATS) de 1% (um
por cento) sobre o salário-base (código
1000) para cada ano trabalhado na Copel,
completado na data de aniversário da
admissão, a todos os empregados. O ATS
irá retroagir ao ano em que o mesmo foi
congelado pro rata die, de forma a equiparar
o percentual ao número de anos
trabalhados pelo empregado.

CLÁUSULA 7.ª
Indenização
compensatória (abono)

A Copel pagará a seus empregados
abono salarial equivalente a duas
remunerações do empregado, acrescida de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) fixos.

§  Único:  Fica pactuado que a
remuneração básica para esta finalidade será
composta pelas seguintes parcelas: Salário
Nominal (código 1000) + Adicional por Tempo
de Serviço (código 1001) + AC-DRT-192/3/84
(código 1002) + Horas Extraordinárias (código
1203) + Adicional das Funções Eletricista
Manutenção Linha Viva e Rede Subterrânea
(código 1105) + ACT – Dupla Função – 2007
(código 1006) + Dupla Função (código 1209)
+ Sobreaviso (código 1210) + Adicional de
Periculosidade (código 1101) + Gratificação
de Função (código 1010) + Adicional de
Penosidade (código 1104).

CLÁUSULA 8.ª
Pagamento de produtividade

Reajuste a título de produtividade
conforme índice, apurado pelo DIEESE, que
tem como base os resultados globais da
Copel em 2010, na comparação com 2009. O
referido índice será aplicado sobre o Salário
Nominal (código 1000) já corrigido pelas
cláusulas “3ª”, “4ª” e “5ª”.

CLÁUSULA 9.ª
Auxílio a empregados
e a dependentes de
empregados deficientes

A Copel concederá aos empregados
deficientes e/ou dependentes deficientes,

a título de beneficio social, sem natureza salarial,
o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O valor mencionado será pago por empregado
e/ou dependente.

§ 1º: Os valores excedentes do benefício,
e que não tenham cobertura integral através
do plano assistencial de saúde, serão pagos
integralmente pela Copel mediante as
comprovações apresentadas.

§ 2º:  Para estes empregados e/ou
dependentes, exames e medicamentos solicitados
por profissional de saúde credenciado serão
pagos integralmente pela Copel.

§ 3º: O reembolso do valor gasto na
aquisição de próteses e órteses será de 60%,
limitado ao valor anual de R$5.040,00.

§ 4º:  na assinatura do acordo, a Copel
pagará abono no valor correspondente a 1 (um)
salário minimo vigente no país aos que fazem
jus ao beneficio desta cláusula.

CLÁUSULA 10.ª
Auxílio alimentação

Pagamento de auxílio alimentação no
valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
mensais a todos os empregados, que inclui
uma parcela adicional no mês de dezembro,
na forma de décima terceira parcela.

CLÁUSULA 11.ª
Auxílio creche

A Copel pagará a suas empregadas e
empregados, a título de auxílio creche, o
valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) por filho com idade entre 0 (zero) e 6
(seis) meses e de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais) por filho com idade entre 7
(sete) e 72 (setenta e dois) meses.

§ Único:  A Copel estenderá este
benefício aos empregados e empregadas
que detêm a guarda ou tutela de menores,
observando os mesmos critérios acima.

CLÁUSULA 12.ª
Férias

Aumento do abono de férias para 1,5
(uma e meia) remuneração do empregado,
garantindo como piso o valor de R$ 3.000,00.

§ 1.°: A Copel implementará a partir de
1 de outubro de 2011 férias de 30 dias úteis
a todos os empregados.

§ 2.°:  Será permitido o livre
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parcelamento do período de férias aos
empregados que manifestarem interesse.

§ 3.°: A partir de 10 anos de serviços
prestados, o empregado terá direito a uma licença-
prêmio de 30 dias úteis a cada período de 5 anos.

§ 4.°: Aos empregados que tiverem
assiduidade de 100% no período de 12
meses imediatamente anterior ao mês de
férias, será concedido prêmio de 5 dias úteis
adicionais de férias.

CLÁUSULA 13.ª
Adiantamento de férias

Fica assegurada ao empregado, por
ocasião das férias regulamentares, a
concessão de adiantamento de férias
correspondente a 1,2 da remuneração, que
será restituído em até 10 (dez) parcelas
mensais e consecutivas, sem qualquer
acréscimo, vencendo a primeira 60 (sessenta)
dias após o recebimento do respectivo
adiantamento, salvo manifestação prévia e
expressa do empregado quanto ao não
recebimento do adiantamento.

§ 1.°: Fica pactuado que a remuneração
para esta finalidade será composta pela soma
das seguintes parcelas: salário nominal
(código 1000) + adicional por tempo de
serviço (código 1001)+AC-DRT-192/3/84
(código 1002) + adicional de periculosidade
(código 1101) + aulas suplementares (código
1003) + horas suplementares (código 1004)
+ diferença salário mínimo engenheiro
(código 1005) + ACT- dupla função 2007
(código 1006) + adicional de periculosidade
(código 1101) + adicional de insalubridade
(código 1102) + adicional das funções
Eletricista Manutenção Linha Viva e Rede
Subterrânea (código 1105) , conforme a
situação jurídica de cargo e função de cada
empregado, excluídas desta base de cálculo
quaisquer outras parcelas indepen-
dentemente de sua natureza jurídica.

§ 2.°: Observadas as alternativas acima,
o número de parcelas para o desconto do
adiantamento de férias deverá ser
informado pelo empregado 30 dias antes
da quitação de suas férias.

CLÁUSULA 14.ª
Gratificação de função

A partir de 1º de outubro de 2011, a Copel
reajustará os valores ora praticados a título
de Gratificação de Função pelo mesmo índice
inflacionário aplicado na correção salarial.

§ 1°:  a partir de 1º de outubro de 2011, a
Copel, nos mesmos moldes já praticados,
pagará Gratificação de Função a todos os
empregados que exercem cargos de
supervisão e encarregado.

§ 2°:  A partir da assinatura deste acordo,

a Copel pagará o valor definido como
gratificação de função aos empregados ou
empregadas que exerçam o cargo de forma
temporária, independentemente do número
de dias no exercício da função gerencial.

§ 3°: O valor pago a título de gratificação
de função integrará a remuneração para
todos os efeitos legais, compondo inclusive
o cálculo do salário de contribuição da
Fundação Copel.

§ 4°: A Copel se compromete a remunerar
os Supervisores de Setor com gratificação
idêntica à destinada aos Gerentes de Divisão.

CLÁUSULA 15.ª
Política educacional

A Copel adotará política educacional aos
dependentes dos empregados, mediante
reembolso dos gastos com instituições de
ensino, que abrangerá educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio,
supletivo, ensino médio profissionalizante,
ensino superior, pós-graduação, ensino de
idiomas e ensino especial.

§ Único: A Copel procederá, em relação aos
níveis acima, o reembolso integral da matrícula,
mensalidades, material didático e uniformes.

CLÁUSULA 16.ª
Auxílio Educação

A Copel pagará a seus empregados
matriculados em curso técnico de nível
médio, curso superior ou curso de pós-
graduação em instituições particulares de
ensino, auxílio educação sem natureza salarial
correspondente a 100% (cem por cento) do
valor da respectiva mensalidade, com teto
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

§ 1º: Os empregados terão direito a
usufruir dois créditos do auxílio-educação.

§ 2º:  A Copel permitirá aos empregados
usuários do auxílio-educação a participação
em estágio escolar curricular obrigatório.

§ 3º: Isenta o Auxílio Educação da
incidência de Imposto de Renda.

CLÁUSULA 17.ª
Pagamento de horas
extraordinárias

Com a finalidade de inibir o pagamento
de horas extraordinárias e garantir o
dimensionamento adequado do corpo
funcional da empresa, as horas extraordinárias
normais serão pagas acrescidas de 100% (cem
por cento), excetuando-se as horas
extraordinárias trabalhadas em domingos,
feriados e folgas, que serão pagas acrescidas
de 200% (duzentos por cento).

§ 1º: Sendo interesse único do
empregador a realização eventual de horas

extraordinárias, ficam desobrigados os
empregados a preencher formulário de
autorização prévia.

§ 2º:   Para efeito de cálculo das horas
extraordinárias, horas dobradas, horas
extras de escalas, adicional noturno e
sobreaviso, será adotado o divisor 200,
excetuando-se a jornada legal de 6 (seis)
horas, para a qual se adotará o divisor 150.

§ 3º: A Copel se compromete a dar
tratamento isonômico, sendo-lhe vetado
negar ou dificultar o pagamento de horas
extraordinárias, a profissionais seniores,
consultores e gerentes.

CLÁUSULA 18.ª
Adicional de penosidade

O pagamento de adicional de penosidade
será de 10% sobre a remuneração dos
trabalhadores que fazem jus a ele.

§ Único: Pagamento de adicional a todos
os empregados que trabalham no tele-
atendimento (Call Center ou 0800), em escalas
de revezamento, leituristas e a todos os
empregados sujeitos ao trabalho em plantões.

CLÁUSULA 19.ª
Jornada de trabalho -
atendimento personalizado

A Copel praticará jornada de trabalho
de 6 horas diárias, sem prejuízo salarial, para
os empregados que trabalham na função
de atendimento personalizado a clientes.

CLÁUSULA 20.ª
Leiturista - adicional de risco

Pagamento de adicional de risco no
percentual de 30% (trinta por cento) da
remuneração a todos os empregados que
trabalham na função de leiturista.

§ Único: A Copel fornecerá aos leituristas
uniforme adequado ao desempenho de suas
atividades (vestimenta e calçados).

CLÁUSULA 21.ª
Adicional de linha viva

Pagamento do Adicional de Linha Viva
a todos os empregados que executam
atividades em linha viva, independentemente
da função, inclusive os eletricistas
encarregados de linha viva, empregados que
executam serviços de construção e
manutenção de subestações e empregados
da eletromecânica que executam serviços em
contato com rede energizada.

CLÁUSULA 22.ª
Adicional de periculosidade

A Copel se compromete a fazer o
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pagamento de adicional de periculosidade
aos empregados que desenvolvam suas
atividades em área de risco elétrico, com
explosivos, radiação ionizante ou
inflamáveis, bem como a respeitar os
contratos de trabalho celebrados com seus
empregados, permitindo, assim, que eles
desempenhem as atividades para as quais
foram contratados e são responsáveis.

§ 1°:Será pago o Adicional de
Periculosidade aos empregados que exercem
atividade de operadores de empilhadeira.

§ 2°: A Copel se compromete a dar
tratamento isonômico na autorização e
liberação de pagamento correspondente,
sendo-lhe vetado negá-los ou de qualquer
forma dificultá-los para engenheiro sênior,
consultor e gerente.

§ 3°: Para o empregado habilitado a
exercer atividades de risco que deixar, por
necessidade da empresa ou por ascensão
profissional, de se submeter ao risco, a
Copel se compromete a pagar adicional de
30% sobre a remuneração enquanto durar
o distanciamento dessas atividades.

CLÁUSULA 23.ª
Sobreaviso

A Copel se compromete ao pagamento
do sobreaviso, sem distinção de cargos e
funções, considerando todo o período em
que o empregado estiver efetivamente à
disposição da Copel.

§ 1°: Para efeito de cálculo para
pagamento a Copel irá contemplar o período
assim compreendido: nos finais de semana,
das 18 horas da sexta-feira às 8 horas da
segunda-feira; em feriados, das 18 horas
do dia útil anterior às 8 horas do primeiro
dia útil posterior; de segunda a sexta-feira,
das 18 horas às 8 horas do dia seguinte,
nos intervalos intra-jornadas.

§ 2°:  A Copel proporcionará aos seus
trabalhadores folga mínima de dois finais
de semana durante o mês.

§ 3°: A Copel se compromete a dar
tratamento isonômico na autorização e
liberação de pagamento correspondente,
sendo-lhe vetado negá-los ou de qualquer
forma dificultá-los para engenheiro sênior,
consultor e gerente.

CLÁUSULA 24.ª
Adicional de prontidão

A Copel pagará aos empregados que
permanecem a disposição da empresa,
aguardando ser chamado para
atendimentos de emergência, além do
horário normal de trabalho, o adicional de
prontidão, em valor equivalente a 2/3 da

remuneração do empregado.
§ 1°: A Copel se compromete a dar

tratamento isonômico na autorização e
liberação de pagamento correspondente,
sendo-lhe vetado negá-los ou de qualquer
forma dificultá-los para engenheiro sênior,
consultor e gerente.

CLÁUSULA 25.ª
Manutenção do
quadro funcional

No caso de alteração do controle
acionário majoritário por qualquer motivo,
as Empresas do grupo Copel ficarão
impedidas de realizar dispensa sem justa
causa de empregado, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, a contar-se da alteração do controle
acionário. O descumprimento implicará no
pagamento de indenização correspondente
a 4 (quatro) remunerações do empregado
por ano trabalhado.

§ Único: Indenização: Fica pactuado
que a remuneração para esta finalidade será
composta pela somam das seguintes
parcelas: Salário Nominal (código 1000) +
Adicional por Tempo de Serviço (código
1001) + AC-DRT-192/3/84 (código 1002) +
Aulas Suplementares (código 1003) + Horas
Suplementares (código 1004) + Adicional
das Funções Eletricista Manutenção Linha
Viva e Rede Subterrânea (código 1105) +
ACT – Dupla Função – 2007 (código 1006)
+ Dupla Função (código 1209) + Sobreaviso
(código 1210) + Adicional de Periculosidade
(código 1101) + Gratificação de Função
(código 1010) + Adicional de Penosidade
(código 1104) + Adicional de Insalubridade.

CLÁUSULA 26.ª
Manutenção do patrocínio
da Copel à Fundação Copel

No caso de alteração do controle
acionário majoritário por qualquer motivo,
as Empresas do grupo Copel manterão o
patrocínio à Fundação Copel nos mesmos
patamares atualmente praticados,
assegurando a continuidade dos planos
assistencial e previdenciário.

CLÁUSULA 27.ª
Manutenção da
Fundação Copel

A Copel, patrocinadora da Fundação
Copel, reconhece e assume as garantias em
manter a viabilidade econômica, caso a
Empresa não renove o contrato de concessão
junto a ANEEL, nos termos que seguem:

A°: Manter a confissão de dívida já
assinada pela Copel, extensiva a toda e

qualquer sucessora, contendo garantias
reais ao Patrimônio da Fundação, garantias
de juros que expressam a necessidade de
rentabilidade do Plano e de antecipação de
pagamento, se houver necessidade de caixa
para assegurar as obrigações assumidas
pelo Plano, tais como:

A.1°: Pagamento, pela Copel, de qualquer
deficit técnico da Fundação Copel,
cumprindo, desta forma, suas obrigações
como patrocinadora e mantenedora, bem
como restituição dos valores indevidamente
descontados dos participantes para este fim;

A.2°: Na hipótese de não renovação do
contrato de concessão, será registrada a
obrigatoriedade do cumprimento, pelas novas
e possíveis sucessoras, dos compromissos
assumidos pela Copel junto à Fundação Copel;

A.3°: Manutenção do custeio do plano
de aposentadoria em termos percentuais pela
nova patrocinadora, indepen-dentemente de
eventuais alterações da contribuição dos
participantes; e

A.4°: Preservar o patrimônio do plano
previdenciário e inibir a utilização de sobras
de resgate de cotas ou superávits decorrentes
de resultados financeiros, contra qualquer
forma de apropriação desses valores com
outra finalidade que não seja o beneficio dos
participantes.

CLÁUSULA 28.ª
Alíquotas de contribuição
na Fundação Copel

Estabelecer alíquota única de 12%
sobre a remuneração do empregado como
participação da Copel no Plano III da
Fundação Copel, com vistas a oferecer
condições iguais a todos os empregados.

CLÁUSULA 29.ª
Acompanhamento médico
de dependentes

A Copel aceitará atestado médico para
acompanhamento de familiares em primeiro
grau registrados no cadastro do empregado
na empresa em consulta ou atendimento
médico, sem necessidade do empregado
repor os dias em que se afastou pelo atestado.

CLÁUSULA 30.ª
Reavaliação da
carreira profissional

A Copel se compromete a revisar a
remuneração das carreiras profissionais,
através das seguintes ações:

Aº: implementação da carreira em “Y”,
que comportará o crescimento dos
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profissionais de nível superior de forma
equânime com os profissionais lotados em
cargos gerenciais;

Bº: estabelecimento, em conjunto com
as entidades sindicais, de critérios
específicos para serem atingidos pelos
profissionais que venham a desempenhar
cargos gerenciais, estabelecendo treina-
mentos e/ou concursos internos próprios
para tais promoções.

CLÁUSULA 31.ª
Callcenter

A COPEL se compromete, quando da
extinção do callcenter, a manter os
empregados no mesmo município.

CLÁUSULA 32.ª
Reavaliação da carreira

A Copel implementará curva de maturidade
levando em conta mérito, tempo de serviço
prestado à empresa e tempo na função, de forma
a corrigir distorções salariais, levando em
consideração os ajustes já implementados nos
níveis iniciais das carreiras.

CLÁUSULA 33.ª
Check-up médico periódico

Serão realizados, no momento do check-
up médico periódico da empresa, todos os
exames pertinentes à função do empregado,
conforme a Lei 6.514, Portaria 3.214, de 08-
06-1978, NR-7, devido a agressão à
integridade física, moral, psicológica
decorrente de sua atividade laboral, em que
se constate o nexo causal, realizando ainda
a abertura da Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT).

CLÁUSULA 34.ª
Adicional pela
guarda de valores

A Copel efetuará o pagamento de
gratificação correspondente a 10% (dez por
cento) sobre o valor do salário nominal aos
empregados responsáveis pelo manuseio
e guarda de valores da empresa.

CLÁUSULA 35.ª
Readequação de empregados

A Copel assegurará ao empregado impos-
sibilitado para sua respectiva função em virtude
de perda da capacidade laboral comple-
mentação salarial equivalente à diferença entre
somatório da média recebida a título de auxílio
doença/acidente ou aposentadoria e o salário
pago pela Copel por prazo indeterminado,
enquanto perdurar a perda de capacidade.

CLÁUSULA 36.ª
Subsídios aos clubes

A Copel, como meio de promover a
qualidade de vida dos empregados, a
prática desportiva e as atividades culturais,
por meio de normas específicas e com
orçamento específico, praticará subsídio
aos clubes dos empregados, aplicando o
mesmo às pendências existentes.

CLÁUSULA 37.ª
Descontos diversos
em favor dos sindicatos

A Copel repassará aos Sindicatos, na
mesma data em que efetua o pagamento dos
proventos dos empregados, os valores
descontados destes em folha de pagamento
e devidos às entidades sindicais.

§ 1.°: A Copel se adequará tecno-
logicamente de modo a possibilitar que
informações relativas ao desconto em folha
de filiados aos sindicatos possa ser enviada
pelas entidades sindicais por meio eletrônico
diferente de disquete, incluindo a possibi-
lidade de envio por correio eletrônico.

§ 2.°: Na rescisão do Contrato de
trabalho, a Copel efetuará os descontos de
todas as pendencias devidas pelo empregado
desligado em favor de seu sindicato.

CLÁUSULA 38.ª
Adicional de plantão
de localidade

A Copel pagará aos empregados lotados
em plantão de localidade (PLs) e plantão de
atendimento (PAs) o adicional de plantão
no percentual de 15% (quinze por cento),
em rubrica separada, tomando como base
de cálculo o salário nominal (código 1000)
do empregado que faz jus a ele.

CLÁUSULA 39.ª
Valorização de título profissional

A Copel pagará aos empregados que
possuam formação em cursos de pós-
graduação na área de atuação na empresa
incentivo salarial correspondente a 10% da
remuneração, na hipótese da especialização
se dar na modalidade lato sensu, e a 15%,
na modalidade stricto sensu.

CLÁUSULA 40.ª
Liberação de
dirigentes sindicais

A Copel garantirá a liberação de pelo
menos um dirigente sindical por Sindicato,
sem ônus para a entidade.

CLÁUSULA 41.ª
Calendário
de feriados

A Copel divulgará o calendário de
feriados e compensação de dias ponte até
o dia 31 de janeiro de cada ano.

CLÁUSULA 42.ª
Reuniões periódicas
de avaliação do ACT

A Copel manterá o calendário de reuniões
periódicas com as Entidades Sindicais nos
meses de março e junho de 2012, para
avaliações e deliberações de diversos
assuntos de interesse coletivo das categorias
representadas.

CLÁUSULA 43.ª
Desconto para custeio
da campanha salarial

A Copel repassará aos sindicatos,
conforme a respectiva representação e base
territorial, o valor correspondente a dois
trinta avos (2/30) do salário nominal (código
1000) do mês de setembro de 2011, a título
de Fundo Assistencial Sindical. Esta
importância visa subsidiar os serviços
assistenciais sindicais voltados à categoria
profissional representada neste ins-
trumento.

CLÁUSULA 44.ª
Contribuição
assistencial

A Copel descontará dos representados,
em favor do sindicato, a título de custeio
da campanha salarial, os valores
deliberados e aprovados nas assembleias
gerais extraordinárias  de cada entidade.

CLÁUSULA 45.ª
Multa

Fica convencionado desde já que o
descumprimento de qualquer cláusula deste
acordo implicará em multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) por empregado, por
cláusula descumprida e por mês de
descumprimento, que reverterá em favor do
empregado prejudicado.

CLÁUSULA 46.ª
Vigência

O presente Acordo Coletivo de Trabalho
terá sua vigência no período compreendido
entre 1.º de outubro de 2011 e 30 de setembro
de 2012.
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Copel aumenta salários abaixo
da média do setor elétrico

Volta do ATS irá valorizar copelianos
com mais tempo de casa

É difícil para os copelianos esquecer
o Acordo Coletivo de Trabalho 1998/
99. Além de um reajuste abaixo da infla-
ção, aquele acordo nos tirou um valioso
complemento de remuneração – o Adi-
cional por Tempo de Serviço (ATS).

A justificativa, na época, parecia
tentadora: em troca do fim do ATS, a
Copel pagaria um abono de 60% do
salário-base (código 1000). Iludidos
pela vantagem imediata, os copelianos
aceitaram. E a empresa nunca mais
aceitou que o ATS voltasse aos nos-
sos acordos coletivos.

Como resultado, perdemos a va-
lorização de quem tem mais tempo de
casa. A experiência e conhecimento

que os colegas mais antigos acumulam
é valiosa para a Copel. Mas, infeliz-
mente, ela não parece se importar com
a manutenção desse patrimônio.

Veja só: os funcionários que já es-
tavam na Copel em 1999 acumulam
uma perda equivalente a 13,1 remu-
nerações devido à extinção do ATS.
Isso mesmo: o fim do anuênio custou,
até hoje, o equivalente a um ano de
salários, mais décimo-terceiro, aos
copelianos mais antigos.

Há pouco tempo, a Copel conce-
deu aumento nos salários do pessoal
com até 15 anos de casa. Como todo
aumento, esse veio em boa hora. Mas
trouxe como efeito colateral o

aprofundamento da defasagem dos
salários dos veteranos. Assim, a em-
presa desestimula a permanência de
trabalhadores mais experientes.

Por isso, a volta do Adicional por
Tempo de Serviço é um dos itens
prioritários da nossa pauta de reivindi-
cações este ano. Queremos também
que a Copel pague ao pessoal mais
antigo as perdas decorrentes do fim do
anuênio. Com isso, estamos dizendo à
empresa que nos preocupamos com a
manutenção do inestimável patrimônio
que está na mente de seus emprega-
dos – e, em última instância, com a
solidez da própria Copel nas próximas
décadas.

Além da reposição das perdas his-
tóricas pela inflação, nossa pauta de
reivindicações inclui um aumento real

de 3% nos salários, além de rea-
juste a ser calculado pelo

INPC de outubro de 2011.

Como já vimos, os lucros e a ren-
tabilidade da Copel têm crescido
substancialmente nos últimos anos. A
empresa se orgulha (e seus empre-
gados também) de ser uma das mais
rentáveis e lucrativas do setor elétri-
co brasileiro.

Falando nisso, mesmo com o
ganho real de 1,7% do ACT 2010/
11, os aumentos dados pela Copel
nos últimos anos estão abaixo da
média do setor elétrico.

Por isso, enxergamos todas
as condições para um aumento
real que devolva poder de com-
pra aos salários dos copelianos.
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Jornada de 40 horas irá valorizar
remunerações adicionais

No Acordo Coletivo de Traba-
lho 2004/05, a Copel incluiu cláusu-
la estipulando jornada semanal de 44
horas de trabalho. Na verdade, to-
dos sabemos que trabalhamos 40
horas por semana – oito por dia. Mas
as tais 44 horas escondem um artifí-
cio que permite à Copel reduzir o
valor pago aos trabalhadores pelas
horas extras e outros adicionais.

A conta é simples: para calcular o
valor da hora extra, usa-se um núme-
ro chamado divisor. Com a jornada
estipulada em 44 horas semanais, esse
divisor é 220. Se a Copel adotasse
legalmente as 40 horas, o divisor se-
ria 200. Como a hora extra é calcula-
da dividindo-se o salário pelo núme-
ro divisor, fica fácil perceber que saí-
mos perdendo nessa conta.

Por exemplo: se um funcionário
ganha 2 mil reais por mês, sua hora
extra vale hoje 9,09 reais. Se  a Copel
cumprisse a lei e adotasse as 40 horas
(e o divisor 200), o mesmo funcioná-
rio receberia 10 reais por hora extra
trabalhada. Percebeu a diferença?

Auxílio-Creche -  Nossa pau-
ta reivindica a extensão do auxílio-
creche aos funcionários homens.
Hoje, só as mulheres têm o benefí-
cio, ou homens que comprovem a
guarda da criança.

Sobreaviso - Queremos que a
Copel se comprometa a pagar So-
breaviso a todos os funcionários que
precisem ficar à disposição da em-
presa fora do horário de trabalho, em
fins de semana ou feriados. Também
reivindicamos o pagamento de Adi-
cional de Prontidão de dois terços
da remuneração aos empregados
que fiquem à disposição da Copel
para atendimentos de emergência.


