
 
 

 

Curitiba, Paraná, 17 de março de 2021     
 
 
À 
Companhia Paranaense de Energia – COPEL 
At. Sr. Daniel Pimentel Slaviero 
Diretor Presidente 
 

Ref.: Medidas de combate ao COVID – Suspensão de atividades não emergenciais 

    

Prezado Senhor, 
 
 
Os Sindicatos componentes do Coletivo Sindical, signatários deste Ofício, Entidades Sindicais 
de representação de primeiro grau, pessoas jurídicas de direito privado, considerando que: 

• O Estado do Paraná encontra-se em Estado de Emergência, declarado via Decreto 
4298/2020 de 19 de março de 2020; 

• A quantidade de casos de pessoas contaminadas e falecidas em função do COVID tem 
aumentado exponencialmente, principalmente nos últimos 4 meses, chegando a 764.529 
casos de contaminação e 13.826 mortes acumuladas até dia 16/03/2021; 

• Não há disponibilidade de meios médicos para atendimento aos que porventura 
necessitem de atenção, UTIs estão lotadas, há filas de doentes aguardando leitos; 

• O ritmo de vacinação da população paranaense é lastimavelmente lento. Mesmo depois 
de praticamente 2 meses, não foram vacinados mais do que 4,3% da população; 

• A atividade de geração, transmissão e distribuição de energia é considerada essencial 
para a população, referendada pelo Decreto Estadual 6983/2021; 

• Os Sindicatos tem apontado há exatamente um ano que, mesmo que a atividade fim da 
Copel seja essencial, nem todas as atividades dentro da Companhia são emergenciais, 
podendo haver suspensão e/ou reprogramação das mesmas nos períodos mais críticos 
da pandemia; 

• Durante as reuniões semanais para acompanhamento das ações referentes ao COVID, 
os Sindicatos tem reiterado da necessidade de que a Copel suspenda obras de 
expansão e manutenções preventivas, bem como atividades de corte de energia. Nas 
reuniões de 08 e 15 de março de 2021, os Sindicatos foram muito enfáticos que a Copel 
está adotando uma postura reativa e que passa do momento de reverter essa postura, 
buscando a proatividade necessária num momento tão delicado quanto o que 
enfrentamos atualmente; 
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• Ocorreram 2 casos graves de contaminação em obras da Copel, um deles em 
maio/2020 com 48 contaminados em canteiro de obras em São José dos Pinhais e outro 
em março de 2021 no canteiro de obras da PCH Bela Vista, com mais de 40 
contaminados e um internado em grave situação; 

• Houve situação de contaminação de operários da empresa Tabocas que atuavam em 
obras de transmissão de energia em Pinhão em junho de 2020. Embora não fosse 
diretamente ligada às obras da Copel, a Companhia foi informada de que a mesma 
empreiteira possuía contratos vigentes com a Copel; 

• As atividades de corte, manutenções preventivas e obras de expansão da rede NUNCA 
foram integralmente suspensas, obrigando muitos empregados a deslocamentos 
intermunicipais, pernoites em hotéis ou canteiros de obras, bem como contato com 
empreiteiros e consumidores; 

• Até dia 15/03, 629 empregados da Copel (9,5% do quadro de empregados) já haviam 
sido contaminados pelo COVID e 5 vieram a óbito; 

• Apesar da cobrança dos Sindicatos, até o momento não há informações centralizadas 
pela Companhia quanto à quantidade de casos e óbitos em prestadores de serviços, 
sendo que estes continuam trabalhando normalmente, entrando em contato com 
população e com empregados da Copel; 

 

Neste sentido, as Entidades Sindicais supracitadas reafirmam que a Companhia já foi 
suficientemente notificada acerca dos riscos decorrentes da manutenção plena de qualquer 
atividade técnica, principalmente aquelas não emergenciais. Em decorrência, notificam a 
Companhia Paranaense de Energia para que:  

• Suspenda, no prazo de 24 horas, TODAS as atividades não emergenciais, por 
prazo indeterminado; 

 

Findo o prazo citado e não havendo manifestação da Companhia, os Sindicatos farão os 
encaminhamentos legais necessários. 

Com nossos melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Coletivo Sindical dos Empregados da Copel 
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