
A diretoria do Sindicato dos Técnicos Industriais-SINTEC-RS vem a

público reconhecer o serviço de excelência realizado pelos

profissionais do Grupo CEEE após forte temporal que atingiu,

principalmente, a região metropolitana no dia 13 de dezembro. 

O corpo técnico da empresa já fora reconhecido em diversas

ocasiões pela excelência de seus serviços. A CEEE-D foi a melhor

concessionária do Estado do Rio Grande do Sul por três anos

consecutivos, de 2005 até 2007, o Grupo CEEE foi finalista em três

categorias do Prêmio IASC 2016 da Aneel e finalista no prêmio

nacional que avalia satisfação do cliente, Prêmio Abradee 2017.

O Sindicato dos Técnicos Industriais repudia os ataques direcionados

aos trabalhadores, que estão sendo apontados como culpados pelos

problemas nos serviços prestados. Atualmente os gestores da

companhia, que são nomeados pelo Governo do estado, se colocam

como meros expectadores, sem assumir as responsabilidades por

atos de gestão.

Nota à sociedade gaúcha



Em tempo, o SINTEC-RS reitera que o processo de privatização

aumenta incertezas e, conforme relatado pelo gestor da empresa,

desmotiva o quadro de trabalhadores. Os afastamentos médicos

também são fruto de um desgaste psicológico e elevado stress

submetido por este processo.

Mesmo diante das incertezas causadas pelo processo de

privatização, a desmotivação não atingiu o corpo técnico do Grupo

CEEE que trabalhou incansavelmente, realizando tarefas de extrema

complexidade, superando o desgaste físico e mental. 

Os Técnicos e Técnicas dos Centros de Operação, setor responsável

pela supervisão do sistema, reconheceram a gravidade da situação e

não hesitaram em atender ao chamado da empresa para realizar

horas extras, muito além do permitido pela legislação, para

normalizar o serviço de abastecimento de energia elétrica. Este é

apenas um exemplo da dedicação e compromisso com o

consumidor. 

O SINTEC-RS parabeniza o trabalho e a dedicação dos trabalhadores

que integram o corpo técnico do Grupo CEEE e reforça o apoio à

categoria dos Técnicos e Técnicas Industriais.
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