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ENTREGA DOS CERTIFICADOS 

9ª ETAPA DE CERTIFICAÇÃO. 

 
   Nesta última quarta-feira dia 17 de 

julho de 2019, ás 18:30hrs foi 

realizado a entrega dos Certificados 

para as turmas que concluiram os 

cursos de Informática Básica, Solda e 

corte costura. 

. 
 Na oportunidade foram certificados 

130 alunos, e estiveram presentes 

mais de 150 pessoas da Comunidade 

de Piquia que prestigiaram ao evento.  

 
 

 
   

 

  Estiveram presentes os nossos 

parceiros, representados pelo 

Presidente do Rotary Club Dr Israel 

Oliveira,  Dra Edilene Silva do 

SENAI, Deidson Mesquita Agente 

Distrital do município no Pequiá, além 

de representantes da Secretaria 

Municipal de Cultura.  

 
    

  Os cursos têm  qualificado muitas 

pessoas para as oportunidades no 

mercado de trabalho, e continua 

ajudando muitas delas a sairem da 

osciosidade e da depressão.    
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Dr. Wanderley, juntamente com Dr. Israel Presidente 

do Rotary Club entregando um dos certificados. 

Comunidade de Piquia. 

Representantes das instituições parceiras. 
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Não podemos deixar de falr do mais 

novo programa - Ofício Luthier – Arte 

e Cidadania, que ensina os alunos não 

só tocar e dar manutenção na viola 

como também a construir a mesma. 

Durante a certificão houve a primeira 

apresentação dos cursandos que 

deram uma excelente ideia do que 

ocorrerá no encerramento com a 

Cantata de Natal, os quais foram 

muito aplaudidos e elogiados pelos 

presentes.  

 

 

 
 
 
 

   Este programa só tem 03 (três) 

meses na nossa região, veio direto do 

estado de Minas Gerais para a Cidade 

em Açailândia – MA, através da 

Viena Siderúrgica e tem conquistado 

muitos adolecentes e adultos onde 

hoje já contamos com mais de 60 

alunos matriculados. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pedro Alexandrino fundador do projeto Oficio Luthier Pedro Alexandrino fundador do projeto Oficio Luthier 

Alunos do curso de viola 

Apresentação dos Alunos do curso de viola 


