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Assessoria de Imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá e região. Jornalista: Francisco Timbó de Souza

O s
a l u n o s
dos cur-
sos de
Instala-
ção de
S o m ,
Alarme
e Insul-
film e Soldador da Escola de Cursos Profis-
sionalizantes do Sindicato dos Metalúrgicos de
Maringá receberam seus certificados de conclusão
dias 18 e 19 últimos em atos que contaram com a
presença do presidente do sindicato, Epifânio
Magalhães de Oliveira e do diretor José A.
Rodrigues. As entregas foram dirigidas pelos
Instrutores, Rubens Júnior, (Instalação de Som -
2 turmas) e José Monteiro, (Soldador).

Aos formandos o presidente Epifânio disse da “necessidade de qualificação profissional no
mundo atual, face ao avanço da tecnologia, para que o trabalhador consiga as vagas mais
tecnificadas e assim, melhores salários, avanços na carreira e melhorias nas condições de
vida sua e de seus dependentes”.

Cursos Profissionalizantes entregam certificados

Com a presença do presidente Epifânio e dos
diretores José A. Rodrigues (Bolão), Marino Viero,
Roberto Spanhol, Noel F. Silva, Elisio M. Filho, Antonio
Baldasso, William D. Salvador e Nivaldo Zanata, no
campo da Martinucci do Brasil foi realizada sábado
último a final do campeonato de suíço, 2ª. divisão, dos
metalúrgicos de Maringá, organizado pela Promovol
Eventos - Dorival Volpato.

Na preliminar a equipe da Ingá Distribuidora/
Ingá Alumínio conquistou o 3º lugar ao derrotar a
Flaus Aliança/Tota Brasil que ficou com a 4ª.
posição.

Na partida principal a equipe da Perfipar/CHS
conquistou o título máximo da 2ª. divisão ao derrotar
o time da Central de Injeções/Aro Car, vice
campeão. O artilheiro foi  Ricardo F. Neves, da
Ingá Dist/Ingá Alumínio e o goleiro menos vazado
foi Fabiano J. Nascimento, da Perfipar/CHS.

Após a entrega da premiação foi oferecido um barril de chope aos participantes.

Suíço: Perfipar/CHS é campeão da 2ª. divisão

Epifânio fala a formandos do curso de Solda Bolão e formandos Inst. Som e Alarme turma A

Efipifânio e formandos Inst e Som, turma B

Diretores do Sindicato com a equipe campeã

Diretores com a equipe vice campeã


