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Primeira aula de Capacitação em Foz do Iguaçu começa com força total

Fotos alunos e convidados

No dia 12 de abril de 2008 conseguimos vencer mais um desafio, iniciou-se o Curso de
Capacitação de Informática Básica para os Trabalhadores Terceirizados em Foz do Iguaçu.
O Curso capacitará 46 trabalhadores, e será baseado todo em Software Livre,
em parceria com a Itaipu Binacional e com a fundação Parque Tecnológico
Itaipu (PTI).
A ITAIPU BINACIONAL e PTI em Foz do Iguaçu está sendo mais um novo
desafio, que sensibilizados com a situação dos Trabalhadores abraçaram o
nosso projeto, nos disponibilizando toda a Infra-Estrutura técnica e logística.
Parabenizando o SINDPD-PR pela iniciativa e abrangência, não só tecnológica, mas
principalmente humana do projeto o Diretor-Presidente do SERPRO Marcos Vinicius Ferreira
Mazoni, que nos apoiou desde do inicio deste projeto, anunciou durante o seu discurso que esta
cedendo toda a infra-estrutura da regional do SERPRO em Curitiba, para
que possamos dar continuidade no curso de capacitação, vindo assim a
somar com o espaço que já temos cedido pela Secretaria de Assuntos
Estratégicos do Estado do Paraná, representada pelo Dr Nizan Pereira,
atendendo todos. os trabalhadores que estão aguardando para realizar o
curso.
Agradecemos os convidados que compuseram a mesa:
As diretoras do SINDPD-PR, Marlene F. Da Silva, Valkiria L. Silva e
Susidarlen L. Ribeiro;
– Diretor Superintendente da Fundação Parque Tecnológico de ITAIPU
(PTI) Brasil, Juan Carlos Sotuyo;
– Diretor-Presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados
(SERPRO), Marcos Vinícius Ferreira Mazoni;
– O Superintendente de Serviços Gerais da ITAIPU o Srº Sidney
Carlos da Silva, representando o Diretor Administrativo da ITAIPU
Binacional o Drº Edésio Passos;
Assessor Jurídico do SINDPD-PR Drº André Passos.
–

–

Agradecemos a CELEPAR o seu Diretor- Presidente e Secretário de Assuntos Estratégicos do
Estado do Paraná Drº Nizan Pereira, que com muito empenho fez com o curso de Capacitação
Profissional se concretizasse em Curitiba e também está nos apoiando no Interior do Paraná,
também agradecemos a equipe técnica da CELEPAR, que elaborou o projeto representada pelo
Diretor Claúdio Dutra e Glauco Gomes Menezes.
Também agradecemos a presença no evento do Srº Dilson José
dos Santos, Coordenador Estratégico de Responsabilidade Social
e Cidadania do SERPRO, a Gerente de Educação não Formal do
Programa de Formação e Capacitação de Recursos Humanos da
Fundação PTI a Srª Dirce Maria Dalberto, e os políticos locais que
nos prestigiaram no evento.
Agradecemos o Srº Ademir Diniz Andrade, Presidente do
SINDPD-PB onde aproveitou a oportunidade solicitando ao
Presidente do SERPRO equipamentos para que o sindicato
possa dar início ao projeto, sendo que, apesar das dificuldades
para implantar o curso em seu Estado ele não está medindo esforços para que os trabalhadores
do seu Estado tenham a mesma oportunidade que tiveram os trabalhadores do Estado do
Paraná..
Após a cerimônia de abertura, os alunos participaram de uma palestra sobre software livre,
proferida pelos empresários da Prognus - empresa incubada no PTI que desenvolve soluções
totalmente baseadas em software livre e também participaram de um passeio técnico para
conhecer a Hidrelétrica de ITAIPU.

Visita técnica no complexo da Usina de Itaipu

Enfim agradecemos aos Órgãos do Governo e pessoas que não estão envolvidos com esta
situação, mas, estão dando uma lição de cidadania e inclusão social.

