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Ditadura é o que se vive na CEEE

Paulo Freire

"Eu sou um intelectual que não tem
medo de ser amoroso.  Amo as

gentes e amo o mundo. E é porque
amo as pessoas e amo o mundo que
eu brigo para que a justiça social se

implante antes da caridade."

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

Inacreditável, em tempos de preocupação com a saúde física e mental, que o mundo percebe
valores que foram esquecidos, deixados de lado, como solidariedade, humildade, fraternidade...
na CEEE, a gestão ignora e toma atitudes descabidas, totalmente na contramão do momento.

O foco mundial é salvar vidas. Neste viés, a TVT fez vários vídeos, com diversas categorias,
chamando a atenção para os trabalhadores que prestam serviços essenciais. Certamente, os
eletricitários estão nesse grupo que precisam sair de casa, arriscando suas vidas e também do
grupo familiar. Foram na CEEE e entrevistaram alguns colegas, que nas suas falas, destacam a
importância da energia elétrica da empresa no cenário estadual.

Sabem como reagiu a direção raivosa, que deveria ter ficado satisfeita, já que ela, gestão,
está trancada e trabalha só para destruir o que o povo gaúcho construiu, ao longo dos 77 anos na
CEEE (sim, dinheiro do povo)??? Puniu os trabalhadores. Só podem ser pessoas amargas, frustra-
das, sem nenhum sentimento nobre; humanidade não faz parte de suas vidas. Dar punição, causar
sofrimento, tirar o emprego das pessoas, ignorar as famílias, as consequências de atitudes
mesquinhas, providas somente de ódio, rancor, mágoas; pessoas más, de caráter abominável, que
vivem unicamente para favorecer grandes grupos econômicos; uma ganância, aliada a uma
escuridão da alma, assustadora.

Tempos sombrios. Mas tenham certeza, não ficarão impunes. Tudo leva a crer, que não
acreditam em nada, mas estão enganadas; a lei do retorno será dura e justa. Existe sim, a justiça
dos homes e a justiça de Deus. A conta é grande e será cobrada.

#Somos Todos Márcio Braga, Ângela e Ari, tomou conta dos eletricitários; o sentimento de
indignação é grande. Erraram em atacar o Senergisul agindo assim; foram desastrosos na maldade;
os colegas envolvidos são ótimos profissionais, respeitados e com atitudes inquestionáveis;
diferentes de quem está na gestão por favor de amigos, por interesses do capital, onde o requisito
é ser uma pessoa sem sentimento, fria, calculista, sendo o salário a única motivação. Muito triste
mesmo, conhecer e ser obrigado a conviver com pessoas de tão baixa evolução espiritual.

O mundo exige mudanças; nova maneira de enxergar o outro. A COVID-19 trouxe essa
reflexão, mas parece que os diretores da CEEE acreditam que estão numa bolha, isolados,
acreditando que a maldade é o caminho.

O bem vai ganhar essa batalha, e a humanidade terá dias melhores. Um outro mundo é
possível.

                                                                                    A Diretoria.


