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CAXIAS DO SUL 
 
ENCONTRO DE ELETRICITÁRIOS 
 

             14 de maio de 2015 

 

 
Este SENERGISUL,  através de sua diretoria e delegados da Delegacia 

Seccional de Caxias do Sul, promoveu um encontro de eletricitários no dia 14 de maio 
de 2015. O evento que ocorreu no salão de festas da Igreja São Pellegrino, contou com 
a participação dos colegas ativos e aposentados, os quais tiveram contato direto com o 
Sindicato que lhes representa.  

 
Presentes na ocasião, os diretores Luiz Carlos Pereira da Silva, Ana 

Maria Spadari, João Almir de Oliveira (Fufa), Alexandre Mota Pivatto e Valdair da Silva 
Aguiar. 

 

Foi transmitido pelos diretores, da importância da união da categoria, 
independente de se estar na ativa ou aposentado, pois a manutenção das conquistas 
obtidas requer sempre que estejamos alertas a qualquer movimento que possa ocorrer 
no sentido de atingir os trabalhadores.  
 

O encontro também foi importante para o esclarecimento de dúvidas e  
informações dos assuntos que envolvem as Empresas de Energia Elétrica no âmbito do 
Estado do RS e também do Setor Elétrico Nacional.   
 

Foram explanados ainda, assuntos  referentes aos acordos coletivos, 
aposentadoria, Fundação CEEE, etc., bem como assuntos pontuais de interesse de 
cada eletricitário.   
 

Os membros da Delegacia de Caxias do Sul José Henrique Machado dos 
Santos, José Antonio Dartora, Lauro Raymundo Pereira, Jones Augusto Guerra, Olmar 
Batista de Souza Júnior, Antonio Jair de Vargas Rodrigues e Adroaldo dos Santos 
Hoffmann também  estavam presentes e contribuíram para que acontecesse esta 
reunião com os eletricitários. Juntos, avaliamos que estas reuniões locais são 
importantes para que os eletricitários possam interagir, tirando suas dúvidas e  também, 
num momento de  confraternizar o reencontro dos colegas,  principalmente os 
aposentados.   
 

A Diretoria do SENERGISUL agradece a todos os delegados 
e eletricitários presentes no evento, bem como tem como propósito realizar encontros 
similares em outras delegacias da Entidade nos diversos locais do Estado.  

 
A Diretoria do SENERGISUL. 

 


