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Dia do Eletricista comemorado pela terceira vez
com palestras e confraternização em Paulo
Afonso
Evilásio: "Vamos continuar com essa força positiva para vivermos com energia"
Antônio Galdino, com ASCOM/PMPA

Dia do Eletricista comemorado pela terceira vez com palestras e confraternização em Paulo
Afonso
Divulgação ASCOM PMPA

No dia 20 de Outubro, no auditório do CEMPA (Centro),
Prefeitura de Paulo Afonso, em parceria com empresas
privadas, fez uma homenagem aos eletricistas que
comemoram o seu dia em 17 de Outubro.

O evento, realizado
em sua terceira
edição,
reuniu
dezenas
de
Dia do Eletricista em Paulo Afonso-BA
profissionais
eletricistas
que
acompanharam palestras sobre diversos temas, além de
participarem de sorteios de brindes e brincadeiras
recreativas.

Divulgação ASCOM PMPA

Dia do Eletricista em Paulo Afonso-BA

Esse terceiro encontro do Dia do Eletricista foi, como nos
anos anteriores, organizado por Evilásio Diniz, diretor do Departamento Municipal de
Manutenção Eletromecânica e Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso e foi
muito prestigiado pela presença e apoio de grandes empresas do ramo, muitas delas de Paulo
Afonso.
Divulgação ASCOM PMPA

As empresas TRAMONTINA, TIGRE E G-LIGHT além de
mandarem seus representantes que apresentaram
educativas palestras, também enviaram excelentes
brindes
que
foram entregues
aos
eletricistas
homenageados nesse dia.
Evilásio Diniz, que sempre procura organizar junto com a
sua equipe de trabalho este momento de conhecimento,

socialização e confraternização com eletricistas da região
e convidados, agradeceu a cada um dos palestrantes e a
ainda à diretora Dulce, do CEMPA/Centro pelo espaço, à
diretora Fátima Rodrigues do CEMPA BTN e a Prefeitura Municipal pelo apoio.
Evilásio Diniz

Também agradeceu nominalmente a todos os parceiros:
“Casa das Construções, ELU Construções, SANDES
Construções, Casa O Ferrageiro, Kenio Construções, MR
Construções, Clara Luz, Tecnoquadros de Salvador/BA,
FAME, CLAMPER, BRITA ALMEIDA, Construtora
Houston, JNE, Elite Engenharia, Vereador Zé de Abel,
FERMIX, a COXINHAS e tal, Polpa de Fruta CANAÃ....
pelo apoio e lindos brindes”.
Do Facebook

Do Facebook

“Meus sinceros
agradecimentos aos
patrocinadores
e
eletricistas
da
cidade,
que
colaboraram para a
realização
desse
encontro. Levar os
nossos serviços aos
outros,
é
maravilhoso! Vocês
que levam os seus
serviços
à
Evilásio Diniz
comunidade,
iluminando a vida
das pessoas. A nossa classe está unida, vamos continuar
com essa força positiva para vivermos com energia. Feliz
Dia do Eletricista!”, disse Evilásio.
Durante a comemoração, o cantor Rubem Brasil animou o
público.

Cantor Rubem Brasil animou o público

Nas redes sociais, pessoas comentavam o evento com
elogios à sua organização, como Fátima Rodrigues que
escreveu “Parabéns Evilásio, por oportunizar momentos de valorização a estes profissionais tão
importantes.”
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