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Seminário Técnico em Salto do Jacuí
Realizou-se em Salto do Jacuí, entre os dias 06 e 08 de novembro, o 3º

SERTEC - Seminário de Técnicos Industriais do Grupo CEEE. Na oportuni-

dade foram apresentados trabalhos das áreas de geração, transmissão e

distribuição de energia elétrica, que expressam práticas e soluções que

resultam na melhoria de processos e de resultados para a empresa, e que

contou com a presença de aproximadamente 70 técnicos de todas as regi-

ões do Estado onde a empresa atua.

O local do encontro foi a Câmara de Vereadores, que contou ainda com a

participação de professores e alunos do Instituto Estadual de Educação Miguel

Calmon, além de outros convidados. Na solenidade de abertura, o chefe do

Sistema Jacuí,  Raul Reis, saudou a todos e referiu a importância do evento

que se realiza em Salto do Jacuí. Já Ernani Freitas, representando as entida-

des que apoiam o evento, ressaltou o fundamental papel dos técnicos industri-

ais nas realizações da empresa. Também compuseram a mesa de abertura do

seminário o Presidente do Grupo CEEE, Gerson Carrion de Oliveira, e o presi-

dente da Câmara Municipal,  Gelso Soares de Brito.

Carrion apresentou informações de investimentos e de realizações feitos

pelas áreas de Geração, Transmissão e Distribuição, e os desafios que se

apresentam para o Grupo, recentemente reconhecido pela Fiergs como a 3ª

maior indústria do Estado do Rio Grande do Sul.

O destaque do seminário foi o alto nível dos trabalhos apresentados, que

expressam a competência e a qualidade com que os profissionais da CEEE

enfrentam os problemas que se apresentam. As soluções inovam procedimen-

tos, lançando à assistência questões que podem ser transformadas e aprovei-

tadas no cotidiano de cada um, estimulando o permanente ciclo de melhorias

que as empresas devem buscar.

Os visitantes também tiveram a oportunidade de visitar as usinas do Siste-

ma Jacuí, que, embora já com extensa vida útil, formam o principal sistema

gerador de energia do Grupo CEEE, e permanecem contribuindo de maneira

imprescindível à sociedade gaúcha.

O jantar de confraternização dos participantes, realizado na Casa do Idoso,

contou com cerca de 130 pessoas, que assistiram a shows de artistas locais,

incluindo Michel Berti Goi e seu grupo de hip hop.

Os trabalhos técnicos e o nome de seus apresentadores são mostrados

abaixo:


