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Curitiba, 18 de janeiro de 2021. SENGE-PR

Companhia Paranaense de Energia- COPEL
At. Sr. Daniel Pimentel Slaviero
Diretor Presidente

Ref.: Solicitacão de providências — Manifestacão de Diretor em redes sociais

Prezado Senhor,

O SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO PARANÁ - SENGE-PR, entidade
sindical de representação de primeiro grau, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob
o n.0 76.684.828/0001-78, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, o Sr. Leandro José
Grassmann, vem a Vossa Senhoria, respeitosamente, relatar e informar:

1. O Senge tomou ciência de uma publicação realizada pelo Diretor Thadeu Carneiro da
Silva na rede social Linkedln, na qual parabenizava um profissional da Copel pela
conquista da certificação PMP, bem como utilizava a expressão "porco de grania" -
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6749758053144436736?commentUrn=urn%

Thadeu Silva • 1 0

Director of Operation and Maintenance at.-
4 d (editado)

André Leite Schaskos, B.A.Sc., PMP
parabéns! Seja bem vindo ao seleto time
dos PMPs! A ora não tem espaço para

orco de gran•a"! ete bronca em Colider,
pois teremos outros tantos projetos pela
frente!
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2. Tal publicação circulava em grupos de WhatsApp de empregados
e gestores, acompanhada de comentários sobre o posicionamento
do Diretor Thadeu Silva. Todos os comentários, sem exceção, SENEE-PR
mostravam indignação, constrangimento e sentimentos de ofensa;

3. O Senge, cumprindo o seu papel institucional de representar a classe da engenharia de
forma individual e coletivamente, sem lançar mão de quaisquer ferramentas de
corporativismo, após receber inúmeras queixas de engenheiros que se sentiram
ofendidos com o comentário, emitiu nota pública de repúdio na sexta-feira - 15/01/2021 -

http://www.senqe-pr.org.br/noticia/diretor-da-copel-ofende-funcionarios-em-rede-social/

4. Após a emissão da nota de repúdio, o Diretor Thadeu Silva emitiu uma "Nota de
Esclarecimento" - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activitv:6755893680525205504/ ,
assumindo que errou ao realizar a postagem e pedindo desculpas pelo fato. A referida
postagem foi alterada pelo menos duas vezes. Na primeira edição, retira o trecho em que

assume a responsabilidade pela publicação e acrescenta um trecho em que afirma
referir-se a si mesmo. Na segunda edição, retira este trecho.
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Dtrector Of Operauon and Matntenance at Copei--
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NOTA DE ESCLARECIMENTO:

Acerca de um post que fiz no Linkedln no dia
29/12/2020. objeto de publicaçáo no website do

SENGE-PR • Sindicato dos Engenheiros no Estado do

Paraná no cita de hoje (15/01 /2021 venho esclarecer

que resultou de diálogo, em tom amistoso e de
brancadetra. entre mim e o Engo André Lette Schaskos,
BASc. "MP, membro da equtpe que lidero na COPEL e

com quem tenho excelente relaçáo, iniciada durante
implantaçào da UHE Belo Monte, onde ambos
trabalhamos. embota em empresas diferentes.

ntendo que erre ao trazer á publico, em termos
soam indevidos quando lidos de forma

textualtzada, um diálogo pessoal e fetto de forma
tra•da. Jamais vetendi ofender mnqu«n e peço

pas caso o entendimento tenha sado contráoo ao

Fui muito bem recebido na COPEL. onde encontrei um
amt»ente altamente profisstonal e, ao mesmo tempo, de
total acolhimento.

Temos desafios importantes a serern enfrentados
jtntos e, de minha parte. n'O fattarbo errvenho.
comprometimento e respetto a todos. como sempre tive
desde o m«. prmetro dra de trabalho na COPEL.
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NOTA DE ESCLARECIMENTO.

Acerca de um post que fiz no Linkedln no dia
29/12/2020, objeto de publicaçáo no website do
SENGE-PR - Sindicato dos Engenhetros no Estado do
Paraná no dia de hoje (15/01 /2021 venho esclarecer
que resultou de diálogo. em tom amistoso e de
brincadeira. entre mim e o Engo André Lete Schaskos.
BASc, PMP, membro da equipe que lidero na COPEL e
com quem tenho excelente relaçáo. iniciada durante
implantaçào da UHE Belo Monte. onde ambos
trabalhamos. embora em empresas diferentes.

O que me causou mator surpresa ao ler a publtcaçáo no
website do SENGt4)R é que, em meu post. estava me
refertodo a rmm mesmo.

ntendo que os termos utilizados soam todevtdos

quando lidos de forma descontextualizada. sáo
provenientes de um diálogo pessoal e feto de forma

descontraida Jamais pretendi ofender mnquém e

desculpas caso o entendimento tenha Sido contráno ao

Fui muito bem recebdo na COPEL, onde encontrei

ambiente altamente profisstonal e. ao mesmo tempo. de

total acolhimento.

Temos desafios importantes a serem enfrentados

juntos e, de minha parte, nao faltaráo ernp«iho,

comprometimento e respe«to a todos, como semve trve

desde o meu pomero cita de trabalho na COPEL.
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NOTA DE ESCLARECIMENTO:

SENGE-PR

Transm.ssào SA.

Acerca de um post que fiz no Linkedln no dia 29/12/2020, objeto de publicaç¿o no
website do SENGE-PR - Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná no dia de
hoje (1 5/01/2021), venho esclarecer que resultou de diálogo, em tom amistoso e de
brincadeira, entre mim e o Engo André Leite Schaskos, BASc, PMP, membro da
equipe que lidero na COPEL e com quem tenho excelente relaç¿o, iniciada durante
implantaçao da UHE Belo Monte, onde ambos trabalhamos, embora em empresas
diferentes.

Entendo que os termos utilizados soam indevidos quando lidos de forma
descontextualizada, pois são provenientes de um diálogo pessoal e feito de forma
descontraída. Jamais pretendi ofender ninguém e peço desculpas caso o
entendimento tenha sido contrário ao meu. Recomendo para aqueles que tenham
curiosidade que busquem meus posts nesta rede e vejam que sempre teci elogios
ao time na COPEL destacando os resultados obtidos.

Fui muito bem recebido na COPEL onde encontrei um ambiente altamente
profissional e, ao mesmo tempo, de total acolhimento.

Temos desafios importantes a serem enfrentados juntos e, de minha parte, nao
faltarão empenho, comprometimento e respeito a todos, como sempre tive desde o
meu primeiro dia de trabalho na COPEL.

#copelget

#copel

5. Após a publicação da Nota de Esclarecimentos, realizada pelo Diretor Thadeu Silva, os
empregados da Copel mostraram mais indignação ainda, por entenderem que a Nota de
Esclarecimento não retratava a realidade e por parecer uma tentativa de "abafar" a
repercussão negativa já causada. Situação agravada pelas múltiplas edições realizadas
pelo autor.
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6. Entendemos que o autor da publicação ocupa um dos mais altos
cargos na administração da Copel. Deveria, em função do cargo e
da responsabilidade inerente ao mesmo, ter conduta ilibada e
comportamento inquestionável e irrepreensível. Espera-se de um
profissional em tal posição que saiba comunicar-se com SENGE-PR
assertividade, compreendendo os momentos em que há espaço
para tons "amistosos e de brincadeira", principalmente em redes sociais. Ademais,
espera-se que um profissional tão bem formado compreenda que a contextualização de
qualquer publicação é obrigação do autor e não do leitor.

7. Ao utilizar-se de uma rede social para manifestar-se, identificando-se como Diretor de
Operação e Manutenção da Copel Geração e Transmissão e utilizando-se de uma foto
com a logomarca da Companhia, o autor vincula suas opiniões à empresa, causando
dano à imagem da Copel. Situação que afronta o código de conduta da Copel —
B. Conformidade — Condutas não aceitas — item 9 (página 11); F. Respeito — Condutas
não aceitas — itens 2, 4, 5 e 10.

Diante do exposto, requeremos que a Copel:

1. Tome ciência da situação;

2. Inicie imediatamente Processo Administrativo Sumário para averiguar o posicionamento
do Diretor Thadeu Carneiro da Silva em redes sociais, confrontando o teor publicado, as
repercussões causadas e as doutrinas estabelecidas em Código de Conduta da
Companhia;

3. Exija do profissional que publique uma retratação nos mesmos meios em que divulgou a
publicação original, assumindo o erro e solicitando desculpas de forma clara pela
conduta;

4. Tome as medidas cabíveis com a máxima urgência.

Com melhoree cumprimentos,

LEA O SÉG SSMANN
Diret - resi te do enge-PR
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