
governador Ratinho Junior (PSD) quer vender 
a Copel Telecom, depois de bilhões investidos pelo 
Estado do Paraná ao longo de quase vinte anos para 
estruturar uma das maiores e mais eficientes em-
presas do setor. Criada em 2000, a Copel Telecom 
fornece internet para milhares de paranaenses 
através da tecnologia de fibra ótica. Nos últimos 
dez anos, foram realizados investimentos de R$ 1,3 
bilhão na Copel Telecom.

A Copel Telecom é uma empresa lucrativa e aten-
de aos paranaenses, em suas casas, empresas e 
em diversos órgãos públicos, como escolas, dele-
gacias, universidade, hospitais e postos de saúde.

Não se constrói uma empresa assim da noite para o 
dia. Uma empresa com alta tecnologia e serviço de 
excelência é um patrimônio dos paranaenses, que 
não pode ser desperdiçado por seus governantes.

A Copel Telecom tem 181 mil assinantes do serviço 
de internet banda larga residencial.

A tecnologia de fibra ótica está disponível para a 
maioria dos municípios do Estado, com uma rede 
de 34 mil quilômetros. Mais de duas mil escolas 
públicas do Paraná são beneficiadas pelo programa 
Paraná Digital.

COMO FICARÁ ESSE SERVIÇO
SE A EMPRESA FOR PRIVATIZADA?

O

UM 
INVESTIMENTO 
DE TODOS OS 
PARANAENSES

A QUEM
INTERESSAVENDER?

COPEL
TELECOM
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INVESTIMENTO 
DE TODOS OS 
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facebook.com/tadeuveneri

instagram.com/tadeuveneri

twitter.com/tadeuveneri

www.tadeuveneri.com.br 
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FALSOS
PRETEXTOS
A venda da Copel Telecom não faz sen-
tido. Será que não seria o primeiro pas-
so para a venda da empresa como um 
todo?  Vamos lembrar que o ex-governa-
dor Jaime Lerner já tentou fazer isso.

No mais recente balanço da Copel, a 
Copel Telecom registrou lucro de 
R$ 69,1 milhões nos primeiros seis me-
ses de 2019. Logo, é falso o argumento 
do governo de que a empresa dá prejuízo 
e que precisa ser vendida devido à falta 
de condições para competir com outras 
do mesmo segmento.

COMO É QUE UMA
EMPRESA QUE TEM
LUCRO E É BEM-
SUCEDIDA PODE
NÃO VALER A
PENA PARA A
COPEL? 

FOSSO
DIGITAL
Mais da metade da população pobre 
no Brasil não têm acesso à Internet, 
segundo estudo divulgado pelo Cen-
tro Regional de Estudos para o De-
senvolvimento da Sociedade da Infor-
mação (Cetic Brasil). No período de 
outubro de 2018 a março deste ano, 
monitorado pela pesquisa, enquanto 
92% das pessoas da classe A tiveram 
acesso à rede, nas classes D e E, o 
índice ficou em 48%.

Especialistas do setor avaliam que 
com a venda da Copel Telecom, a 
população vai pagar mais caro pelos 
serviços. Os consumidores podem fi-
car dependentes de oligopólios, que 
levam ao encarecimento das tarifas

MOBILIZAÇÃO E
RESISTÊNCIA
Atualmente, a Copel Telecom tem 448 funcionários. 
Há um ano, a empresa começou a reduzir o quadro 
de pessoal como forma de preparação para a ven-
da. Estes trabalhadores estão juntos com a socie-
dade no Fórum em Defesa da Copel Telecom.

O Fórum está realizando uma campanha para a 
apresentação de um Projeto de Iniciativa Popular, 
que pretende coletar 100 mil assinaturas, além de 
mobilizar a população contra privatizações da Copel 
Telecom e de outras empresas públicas.

“Vinte anos depois que o governo Lerner tentou 
vender a Copel, nós teremos que reconstruir o mo-
vimento para impedir o fatiamento da empresa. A 
Copel é um patrimônio do Paraná. Não é do go-
vernador A, B ou C. Não podemos permitir que a 
companhia referência do nosso Estado seja tratada 
apenas como um objeto de lucro”.

Copel Telecom

registrou lucro de 

R$ 69,1 milhões 

os primeiros seis 

meses de 2019

Esses números mostram o

quanto é importante dispor

de empresas públicas para

ampliar o acesso da

população à Internet 

A Copel é um

patrimônio do

Paraná. Não é do

governador A, B ou C.
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