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Curitiba, 22 de janeiro de 2021.

SENGE-PR

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

Ref.: Solicitacão de Investiqacão —Thadeu Carneiro da Silva

Prezado Senhor,

> ro

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.076.684.828/0001-78, neste ato representadopor seu Diretor-Presidente,o Sr. Leandro José
Grassmann, vem a Vossa Senhoria, respeitosamente,relatare informar:

I. O Senge tomou ciência de publicações realizadas pelo DiretorThadeu Carneiro da Silva
em redes sociais (Instagram), na qual republicava postagens de @gontijo_erica. Nestas
postagens, replicadas abaixo, 0 referido Diretoré "marcado"pela autora. Também há
marcação geográfica em São Miguel do Gostoso —RN;
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2. Tais publicações circulavam em grupos de WhatsApp de empregados, acompanhadas
de comentáriossobre a visível aglomeraçãode pessoas, bem como sobre quem teria
custeado a viagem;
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3. O Senge, cumprindoo seu papel institucionalde representara
classe da engenharia de forma individual e coletivamente,sem
lançar mão de quaisquer ferramentasde corporativismo,após
receber inúmeras queixas de engenheiros que se sentiram
incomodados com a suposta viagem de um Diretorpara um local
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onde a Copel tem operações comerciais, em pleno feriado de Ano Novo e em condições

de aglomeração num dos piores momentos da pandemia COVID-19, deliberou por
investigar os fatos e encaminhar solicitação à Copel para que também proceda
investigação interna;
foram
4. Em pesquisa online foi possível observar que as fotos das referidaspublicações
é
realizadas no evento "Réveillon do Gostoso". A estrutura com 2 "cata-ventos"

similar às

#IMAGINAQUEGOSTOSO
publicações do Diretor.Tambémé possível ver a hashtag
(seta amarela);

reveillondoqcstoso.com.br
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5. No Instagram oficial do evento, @reveillondogostoso, é possível
ver a programação de eventos para o "Pénareia". Consta show da
Banda Eva no dia 28/12. Mesma banda que aparece em uma das
fotos postadas pelo referido Diretor;
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Pénareia 3 sem

HORÁRIO PÉNAREIA TODOS OS DIAS

11h às 17h
HORÁR'O DO ANEXO DE SHOWS DO PÉNAREIA:

26/12 16h

GOSTOSO
WELCOME

27,12 16hàs 21:30h LÉO SANTANA
28/12 16hàsm•.30h BANDA EVA

29/12 16hàs21:30h DDP

30/12 16hàs03h , MENOSÉMAIS
02/01 i

HENRIQIEEDEGO

6. Pesquisa na rede social Instagram por #imaginaquegostoso retorna 54.021 postagens.

Todas fotos
Quando pesquisado por #reveillondogostoso, aparecem 15.562 postagens.

todas sem
em clima de festa, na praia e muitas já com aglomerações de pessoas,
Ministério
máscara e descumprindo todos os protocolos sanitários recomendados pelo
da Saúde e pela OMS;
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7. A referida festa também foi
alvo de críticas pela imprensaem
função dos abusos cometidos pelos
presentes, pelo completo
desrespeito às medidas de contenção da propagação do
COVID-19 e pela revolta que gerou na população.
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https://www.brasi1247.com/tanostrends/video-de-festa-em-sao-miquel-

do-qostoso-rn-durante-a-pandemia-qera-revolta-nas-redes

Vídeo de festa em São Miguel do Gostoso (RN)
durante a pandemia gera revolta nas redes
À justiça, os organizadores do evento disseram que seria exigido o uso de máscaras e testes de
Covid aos participantes. Eles ainda afirmaram que o staff do evento "cuida do distanciamento

social" e "distribui máscaras"
31 de dezembro de 2020, 17:17 h

Atualizado em

1 de janeiro de 2021, 10:52

durante a pandemia (Foto: Reprodução)
Festa de Réveillon em São Miguel do Gostoso (RN)
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8. Novamente, afirmamos que
entendemos que o autorda

publicação
ocupa um dos mais altos cargos
na administraçãoda Copel.
Deveria, em função do cargo e da
responsabilidadeinerenteao
mesmo, ter

conduta ilibada e comportamentoinquestionável
e
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irrepreensível. Espera-se de um profissionalem
tão elevado posto de comando na
empresa que saiba identificaras situações
em que a legislação e os regramentos
sanitários estão sendo violados. Espera-se que, em situação
de violação, um Diretor
saiba da sua obrigação de tomar as medidas
cabíveis para que o cumprimentode todo
arcabouço legislatório seja restabelecido. Cabe ainda a um gestor da maior empresa do

Paraná zelar pela segurança pessoal e coletiva,seja dentroou fora do horáriode
expediente, dentro ou fora das instalações da Companhia.Ao menos é o que estabelece
o código de conduta em "D. SEGURANÇA E SAÚDE, Condutas recomendadas, itens 4,

5 e 8", bem como a "NPC 0402 POLÍTICA DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO,
princípios 2.1 , 2.3 e 2.5";

9. O que se vê nas imagens, ao contráriodo esperado, é a divulgação pelo DiretorThadeu
Silva de um evento que claramente desrespeita protocolosde saúde e incentiva práticas
consideradas inseguras e perigosas —atitude que consideramos incompatível com o
posto de gestão ocupado e com o elevado nível de influênciadecorrentedo mesmo;

IO. É nosso entendimentoque o evento"Réveillondo Gostoso"violoutodas as regras
sanitárias de prevenção à propagaçãodo vírus da COVID-19, sujeitoucentenas de
pessoas a contatos desnecessários. Abusos como os cometidospelos participantes
deste evento, justamente em tempos de pandemiae de uma nova cepa do vírus, de
acordo com as autoridades de saúde, contribuempara o aumento rápido da
disseminação do vírus;

11. Entendemos que é inequívoco e inquestionávelo vínculo das imagens postadas pelo
Diretor ao evento "Réveillon do Gostoso". Não temos evidências de sua efetiva
participação no evento. No entanto, os relatos dos profissionais Copelianos são de que
o referido Diretor efetivamente viajou a São Miguel do Gostoso no final de 2020.
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Diante do exposto, requeremos que a Copel:

1. Tome ciência da situação;
2. Inicie imediatamente investigação para averiguar se Thadeu Silva
realizou viagem a São Miguel do Gostoso entre o final de 2020 e
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início de 2021 , bem como quem arcou com os custos da viagem;

3. Investigue se Thadeu Silva esteve presente no evento "Réveillon do Gostoson,
e incentivam a
4. Determine ao Diretor que explique o teor das postagens que valorizam
participação em eventos com aglomerações de pessoas;
e
5. Investigue a postura de um Diretorquanto à possível participação

divulgação de evento

que contraria as medidas sanitárias de contenção do COVID-19;

6. Tome as medidas cabíveis com a máxima urgência.

Com os nossos melhorescumprimentos,

SSMANN
É
Direto P sid ted Senge-PR
LEAN
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