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N O T A  D E  R E P Ú D I O 

 

 A NovAAPC – Núcleo de Observação e Vigilância dos Aposentados e Pensionistas da Copel,  

na sua condição de defensora dos aposentados, pensionistas e demais participantes da 

Fundação Copel, vem a público manifestar seu repúdio ao conteúdo publicado nas redes 

sociais, na qual o Sr. THADEU SILVA, Diretor de Operações e Manutenção da “Copel – 

Geração e Transmissão”, dirige uma sequência de vitupérios contra pessoas do quadro de 

empregados da subsidiária de geração e transmissão.  Em certa altura do texto, Thadeu Silva 

envereda por uma conversa inadequada, imprópria e fora do contexto para desqualificar e 

discriminar empregados da Copel ao ponto de equipará-los a “porcos de granja”.  

Não podemos aceitar manifestações desse teor, principalmente vindas de um diretor que 

deveria prezar pelos bons costumes, ser um pacificador e possuir respeito e educação, 

características próprias dos homens de alta capacidade e comando.  Parece que este tipo de 

manifestação espúria e mal-educada vem de tempos passados. O ex-governador Requião 

quando deu posse a Paulo Pimentel como presidente da Copel, desancou sobre o quadro de 

empregados da Copel chamando-os de “preguiçosos”, em irado discurso proferido em 

07/01/2003.  

Agora Thadeu Silva - usando do mesmo tom de conversa - resolve desmoralizar pessoas que 

por anos a fio nunca deixaram de ser fieis, eficientes e produtivos enquanto estiveram 

ocupando cargos na Copel. É inaceitável essa postura, vez que em todo o tempo de 

existência da empresa, jamais tivemos conhecimento de manifestações de diretores ou 

gerentes que beirassem a ignorância e a hipocrisia. E, se isso ocorresse, o autor das ofensas 

seria punido com o rigor necessário. Assim viveu a Copel por 50 anos.  

Thadeu Silva provou não ser possuidor do espírito copeliano, principalmente pela falta de 

respeito que demonstrou neste episódio. Um simples pedido de desculpa ao perceber que 

falou demais e falou do que não sabia, não é suficiente. Espera-se que a Diretoria da Copel 

tome as medidas que julgar necessárias. Porém, no nosso entendimento, seria mais prudente 

afastar Thadeu Silva do quadro de Diretores como medida pedagógica para que não 

ocorram mais manifestações dessa ordem.  
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