A Prefeitura Municipal de Morro da Garça através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR) realizou, no dia 14/12/2017, às 14:00 horas, na Casa da Cultura do
Sertão a entrega dos certificados de 10 cursos do SENAR.

10 CURSOS DO SENAR.
- Curso de saneamento básico no meio rural / Higiene
do lar
- Treinamento para trabalhador na operação de
sistema de irrigação localizada (Microaspersão e
gotejamento)
- Curso de artesanato de bordados / Pedraria
- Treinamento para trabalhador artesanal na
pasteurização de leite e na fabricação de laticínios e
afins / básico
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- Treinamento para trabalhador na administração de
associações e sindicatos rurais
- Curso de planejamento de cardápios
- Curso de artesanato de fibras naturais flexíveis /
objetos utilitários e decorativos
- Prevenção de acidentes
- Trabalhador na Avicultura de Postura / Galinha
caipira

O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e contou com a presença dos
alunos, do Prefeito Municipal, Sr. José Maria de Castro Matos, do Presidente da Câmara Municipal, Sr. Rubens
Gomes de Almeida e de gerentes e Secretários Municipais.
Antes da entrega dos certificados, o Sr Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara e a Sra. Ana Carolina Coelho
e Castro Freitas, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, fizeram uso da palavra para agradecer a
confiança de todos na Administração Municipal e no SENAR e também para parabenizar os formandos por mais
essa conquista. Como ressaltou o Sr. Prefeito Municipal, "são aproximadamente 90 certificados e o certificado é
muito mais que um papel, ele tem um imenso valor no mercado profissional e além disso, ele foi conquistado por
vocês com muita determinação e dedicação". A Sra. Ana Carolina agradeceu à equipe da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social pelo empenho e organização e explanou sobre a importância da parceria entre a
Prefeitura Municipal e o SENAR, frisando que ele (SENAR) é o maior parceiro do município, na pessoa de sua
Mobilizadora, Sra. Janaína Fonseca. Finalizando as falas, a Sra Laura Maria Diniz e Silva, neste ato representando
a Sra. Janaína Fonseca, agradeceu à Prefeitura Municipal de Morro da Garça pelos anos de confiança e
credibilidade em seu trabalho e lembrou da participação do Município no stand do SENAR durante a Feira
Nacional de Artesanato, ocorrida de 5 a 10 de dezembro de 2017, espaço este onde o Município divulgou seu
artesanato sem nenhum custo.

Na oportunidade, o Sr. Edmundo
Boaventura,
aluno
do
curso
de
avicultura, pediu a palavra para elogiar
os cursos, os instrutores e falar do seu
resultado obtido através do curso que é
a criação e venda de galinhas e ovos
caipiras.
Em seguida a Sra. Fernanda Martins da
Silva, auxiliar administrativo da SMDS e
neste momento mestre de cerimônia,
iniciou a entrega dos certificados para os
alunos e finalizou o evento desejando a
todos um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo.

