EXPLOSÃO NA ELETRONORTE
Ter, 25 de Setembro de 2012 07:39

MAIS UM APAGÃO NO PAÍS.
As ditas medidas necessárias afim de evitar os apagões no Brasil não
passam de mero blablablá. No último final de semana, cerca de 06 estados
do NE sofreram o duro golpe elétrico. Uma explosão na unidade da
Eletronorte em Imperatriz no Pará, causou
pânico e prejuízos
aos brasileiros desta região do país. O ministro Edison Lobão em viagem no
exterior marca reunião de urgência, mas não explica a gritante falha. Já o
ONS- Operador Nacional do Sistema, alega o contrário, ao afirmar que, não
houve a explosão e simplesmente uma falha no sistema, o que resultou no
procedimento de desligamento da unidade. O Planalto continua não
admitindo os constantes erros no setor. Com sistemas evidetemente tão
falhos, precários e sem a devida manutenção, como pode o governo federal
pensar em renovações de concessões no sistema eletrico/energético do
Brasil? Para que a Eletrobras incorporou tantas empresas(16 +2), se não
tem as mínimas condições de fiscalizar?
a incompetência é gritante
! Porque existem tantos
‘tubarões’
da política nacional querendo controlar o setor? A resposta é óbvia:
há muito dinheiro envolvido,
sem falar-se no imenso
‘cabide de empregos’
. Contra fatos, não há argumentos. A contrução da usina de Belo Monte,
tornou-se um monte(sem trocadilhos) de problemas, mesmo com os
milhões de reais
(80% são recursos do povo brasileiro
)já destinados a obra. Até quando a nação ficará à mercê da incompetência
administrativa? O
Q.I
. existente é o 'Q
uem
I
ndicou".
È assim que a President
A
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quer fazer a maior e melhor Copa do Mundo?
quando os consumidores terão o reembolso dos
7 milhões de reais cobrados indevidamente?
Em que século seremos um país respeitado? Positivamente neste
século(XXI)
,
NÃO
.
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