SINDENEL - Sindicato dos Empregados em Concessionárias dos Serviços
de Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica
de Fontes Hídricas, Térmicas ou Alternativas de Curitiba

COMUNICADO SINDENEL
Eleição Sindical
Frente ao conteúdo mentiroso de um panﬂeto, apócrifo, distribuído nessa quinta-feira 26/7, em unidades
da Copel, em Curitiba, o SINDENEL, legítimo representante dos eletricitários de Curitiba, vem a seus
associados e integrantes da categoria esclarecer:
1) Já encaminhou as medidas necessárias para o levantamento dos nomes dos responsáveis por
tal publicação apócrifa, pois tais autores, desprovidos de moralidade e caráter, ao não assinarem
tal publicação mostram o quanto desconhecem a historia de lutas e conquistas do SINDENEL
para toda categoria;
2) Tomando conhecimento dos nomes dos autores de tal publicação - seja ela distribuída no meio
impresso ou em redes sociais- encaminhará todas as medidas para o provimento de ação
criminal e cível contra o(s) autores de tal panﬂeto, inclusive nas redes sociais;
3) Mais uma vez, convoca todos os associados a votarem nos dias 1º e 2 de agosto na eleição
sindical do SINDENEL;
4) Esclarece aos associados e à categoria, que todo processo eleitoral, amplamente divulgado,
segue a regulamentação do Regimento Eleitoral Sindical; o Estatuto Social da entidade; os
procedimentos do Ministério do Trabalho e Emprego; e o inscrito na CLT-Consolidação das Leis
do Trabalho;
5) Esclarece que a Comissão Eleitoral, formada por pessoas qualiﬁcadas e conhecedoras de
pleitos eleitorais, é independente e não é formada por integrantes da categoria dos eletricitários,
outorgando assim ao pleito total lisura e transparência;
6) Que todas as chapas inscritas para a eleição sindical foram alvo de criteriosa análise por parte da
Comissão Eleitoral;
7) Mais uma vez, o autor/ autores apócrifos, desconhecem as histórias de lutas sindicais e, se
forem integrantes da categoria, são os mesmos que se beneﬁciam de todas as conquistas do
SINDENEL ao longo de sua trajetória, tais como PPR, PLR, reajustes salariais e conquistas
sociais;
8) Causa estranheza ao SINDENEL que uma mesma linha de conduta, praticada por integrantes de
partidos políticos, seja colocada em prática no processo eleitoral do SINDENEL, evidenciando o
interesse de pessoas alheias à categoria em conturbarem o processo democrático eleitoral do
SINDENEL;
9) Pedimos ainda aos associados do sindicato e integrantes da categoria que não se deixem
intimidar por tais personagens, que façam registro fotográﬁco desses personagens em ação e
que denunciem no sindicato.

Juntos somos mais fortes!
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