
 

 SINDICATO  DOS  EMPREGADOS  DE  EMPRESAS  DE  PROCESSAMENTO  DE  DADOS  DO  ESTADO  DO  PARANÁ

     Projeto de qualificação profissional começa bem...

                         O projeto teve como palco de lançamento o auditório da SEAE
Na noite da quinta-feira, dia 3 de maio, trabalhadores, convidados e autoridades se reuniram no 
auditório da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Paraná (SEAE) para o Lançamento do Projeto 
Piloto de Qualificação Profissional dos Trabalhadores Prestadores de Serviços da CEF. 
O  evento  contou  com  maciça  participação  dos  trabalhadores  terceirizados  da  CEF  e  com 
autoridades representativas dos setores envolvidos. A coordenadora das empresas Particulares e 
Prestadoras, a diretora do SINDPD-PR, Marlene Fátima da Silva, procedeu à abertura do evento 
ressaltando as dificuldades para tornar  realidade o projeto e  a  necessidades  dos trabalhadores 
aproveitarem, efetivamente, a oportunidade de realizarem os cursos oferecidos.

Também falando em nome da Coordenação das Empresas Particulares e 
Prestadoras  do  SINDPD-PR,  a  diretora  do  sindicato,  Susidarlen  Lara 
Ribeiro, fez um breve relato da árdua trajetória para viabilizar o projeto 
que  foi  idealizado  há  cinco  anos  mas  que,  somente  no  ano de  2005, 
quando o Comando Nacional das Prestadoras se reuniu para elaborar um 
calendário, é que o projeto começava a ser colocado em prática. Reunidos 
em Brasília, os trabalhadores protestaram contra a demissão de mais de 

15 mil trabalhadores. O movimento sensibilizou os representantes da Caixa Econômica Federal 
que marcaram uma reunião na Procuradoria Geral da União onde foi discutido o ajuste do Termo 
de Conduta e a necessidade de encontrar uma saída para evitar as demissões, surgindo, então, as 
idéias  que  deram  origem  a  este  projeto.  

Falando  em nome  da  Secretaria  de  Informática  do  SINDPD-PR,  a 
diretora do sindicato, Valkiria Lizete da Silva, falou da importância de 
contactar e sensibilizar os políticos para o grave problema enfrentado 
pelos  trabalhadores  prestadores  de  serviços  da  CEF.  Informou, 
também, que os cursos do projeto serão totalmente baseados no uso de 
software livre,  uma vez que,  no Paraná  esta  necessidade passou do 
discurso  para  a  prática,  colaborando para  reduzir  os  custos  com os 



sistemas de informação  e aproveitou o momento para agradecer o apoio e as parcerias, pois, sem 
as  mesmas  não  seria  possível  o  lançamento  do  projeto,  concluiu  Valkiria.  
Representando a Fenadados, o diretor do SINDPD-PR e da Federação, Marco Aparecido da Costa, 
destacou  o  valor  do  projeto  para  garantir  a  competitividade  dos  prestadores  no  mercado  de 
trabalho, nas atuais funções ou em novas, ressaltando a importância da contribuição destes que, 
com  eficiência  e  qualidade  profissional  no  atendimento  aos  clientes,  colaboraram  com  a 
ampliação e solidificação da Caixa Econômica Federal que, só nos últimos cinco anos, inaugurou 
aproximadamente 500 novas agências. 

 Em nome da Câmara Municipal de Curitiba, o vereador André 
Passos que também presta serviços jurídicos ao SINDPD-PR, 
parabenizou o sindicato pela ousadia do projeto que ajudará a 
garantir a profissão e ressaltou que, somente com educação, o 
Brasil resolverá os seus problemas.
Representando  o  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  o 
Delegado  Regional  do  Trabalho  do  Paraná,  Dr.  Geraldo 
Seratiuk, ressaltou a importância de, frente à abertura de um 
concurso público para regularizar o corpo funcional, garantir 
condições  para  que  os  terceirizados  possam  se  preparar 

adequadamente para o processo seletivo. Diante do comunicado de realização de concurso público 
para  regularizar  os  trabalhadores  das  DRT´s,  Seratiuk  informou  que  viabilizou  um  curso 
preparatório para os seus colaboradores, uma vez que não se pode jogar fora essa mão-de-obra, 
que em muitos casos estão a mais de 15 anos. "Essa mão-de-obra ela se aperfeiçoa, é um capital 
humano com o qual precisamos saber trabalhar", justificou Seratiuk. Cobrou da CEF a realização 
de  um projeto  para  captar  recursos  para  a  realização  do  projeto  de  qualificação  profissional, 
colocando-se à disposição para, juntamente com a Caixa Econômica Federal e o sindicato, montar 
um projeto para buscar os recursos necessários. 
Representando a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos do Estado, o presidente da Celepar, 
Marcus Vinícius Ferreira Mazoni, falou da dificuldade para se montar um programa baseado em 
software livre e  do esforço da sua gestão para disseminar  cada vez mais a  sua utilização no 
Paraná. "Com outras plataformas o conhecimento é da empresa que o criou. Com o software livre, 
o  conhecimento  pertence  às  pessoas",  enfatizou  Mazoni.  Parabenizou  o  SINDPD-PR  pela 
abrangência, não só tecnológica, mas principalmente humana do projeto, colocando a Celepar e o 
Estado  do  Paraná  como  parceiros  do  importante  empreendimento.  
O coordenador das Prestadoras e Particulares da Fenadados e presidente do SINDPD-PB, Ademir 
Dinis, assumiu o compromisso de divulgar e difundir o projeto por todo o país. Também neste 
evento contamos com a presença do Representante  da OLT do RJ Sr.  Antônio Carlos  S.  De 
Araújo e representando a CEF o  Gerente de contratos da CEF Sr.  Aureo Ferreira Guérios e 
trabalhadores.


