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Finalmente o SINDPD-PR dará o primeiro pontapé para primeira aula do Curso 
de Capacitação em Informática Básica para Trabalhadores Terceirizados no 

Interior do Paraná com a parceria de ITAIPU E PTI em Foz do Iguaçu

No dia dia 03 de maio de 2007 iniciou-se o desafio que foi o 
lançamento do Curso de Capacitação Básica em Informática 
para trabalhadores Terceirizados da CEF, esta iniciativa se 
deu  devido  aos  esforços  das  diretoras  do  SINDPD-PR 
Valkiria, Marlene e Susi, que sairam em busca de parcerias 
locais  para  que  pudéssemos  honrar  com  o  compromisso 
assumido com os  trabalhadores.  E  optamos que o curso 
fosse  elaborado  em  Software  Livre  porque  com  outras 

plataformas  o  conhecimento  é  da  empresa  que  o  criou,  com  o  software  livre,  o 
conhecimento pertence às pessoas.
Infelizmente o projeto do MTE- Ministério do Trabalho Emprego-DF com cursos a 
distância,  não atendia as nossas expectativas e tão pouco dos trabalhadores, que se 
mostraram desapontados com  tal proposta, mesmo que não tivéssemos outra alternativa 
seria impossível de realizarmos o curso, infelizmente não encontramos apoio e suporte 
deste órgão para que pudéssemos viabilizar o curso e tão pouco da nossa Federação 
(FENADADOS),  pois,  as  dificuldades  de contato foram  enormes,  não encontrando 
ninguém para nos orientar, enfim, foi uma luta solitária.
Temos ainda os que não fazem nada por estes trabalhadores e ainda criticam os apoios 
que recebemos, até mesmo chamados de promíscuos fomos, mas, o que nos fortalece e 
orgulha é que não ficamos somente no discurso arregassamos as mangas e fomos a luta, 
pois, para nós o mais importante são esses trabalhadores que mais precisam do apoio de 
todos os sindicatos.
Aos  que  criticam,  queremos  saber  o  que  estão  fazendo  no  seu  Estado  por  estes 
trabalhadores que a todo momento são prejudicados, criticar e fazer discurso é fácil 
queremos ver estas pessoas trabalhando efetivamente.
Tanto  se  fala  em defender  o  trabalhador,  mas,  quando é  o  momento  de  uma ação 
concreta  não se faz nada o que fica é somente o discurso. 

E após três meses do lançamento do Projeto Piloto 
de Qualificação, felizmente foi possível apesar das 
dificuldades  encontradas,  realizarmos  a  1ª  aula 
inaugural de Capacitação em Informática Básica dos 
Prestadores da CEF, em Curitiba.
Se não fossem os apoios que tivemos inicialmente 
pelo Ex-presidente da CELEPAR Marcos Vinícius 
Ferreira Mazoni que nos ajudou a dar início a este 
projeto, e o apoio do atual Presidente da CELEPAR 
e Secretario de Assuntos Estratégicos do Estado do 
Paraná Dr. Nizan Pereira, e do Governo do Estado 

do Paraná nada disso seria possível,  não teríamos como honrar com o compromisso 
assumido com os trabalhadores.

Lançamento do Curso de Capacitação

Trabalhadores na 1ª aula inaugural em  CTBA
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Em Curitiba  conseguimos atender  somente  120 trabalhadores, 
sendo que, temos uma lista de espera aguardando ansiosamente a 
oportunidade de realizarem o curso na Capital, assim como, os 
trabalhadores do interior do Estado do Paraná.
O que  nos  deixou feliz  foi  que  no  dia  19/12/2007 fizemos a 
entrega do primeiro certificado do curso, mas, graças as pessoas 
que  acreditaram  no  projeto  e  nos  ajudaram  a  viabiliza-lo, 
sabendo  da  necessidade  de  reinserir  estes  trabalhadores  no 

mercado de trabalho e prepara-los adequadamente, no Paraná não ficamos somente no 
discurso fomos para a prática, isto é, mais uma conquista de cidadania. 

Agora estão aparecendo muitos pais para o projeto, mas, deixamos bem claro que 
o projeto no Paraná tem pai, mãe e registro, e os responsáveis pela elaboração do 
projeto de Capacitação em Informática Básica foram:

Valquíria Lizete da Silva (Diretora de Informática do SINDPD-PR)
Claudio Crossetti Dutra (Diretor de IP e MULTIMÍDIA – CELEPAR)
Glauco Gomes de Menezes (Assessor da Diretoria de Serviços de IP e Multimídia - 
CELEPAR)
Jonsue Trapp (Coordenador de Planejamento, Pesquisa e Capacitação – CELEPAR)
Paulo  César  de  Oliveira  (Coordenador  de  Planejamento,  Pesquisa  e  Capacitação  – 
CELEPAR)

As apostilas foram elaboradas pela equipe técnica da CELEPAR formada por:

Jonsue Trapp Martins
Paulo César de Oliveira
Felipe Camargo de Pauli
André Luiz de Souza Paula
Robson Alves Pava
Peter Andréas Entschev.

Equipe  de  apoio  formada  pelas  Diretoras  e  Coordenadoras  das  Empresas 
Particulares e Prestadoras de Serviços do SINDPD-PR:

Marlene Fátima da Silva
Susidarlen Lara Ribeiro 
E também contamos com o apoio fundamental  do Vereador de Curitiba e  Assessor 
Jurídico do SINDPD-PR André Passos.  

Finalmente 12/04/2008 a primeira aula inaugural no Interior do Paraná em 
Foz do Iguaçu com novos parceiros ITAIPU e PTI

Claúdio Dutra na entrega do 
certificado
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Mas,  o  nosso  desafio  não  terminou,  estamos  dando  o 
pontapé inicial no interior do Paraná em Foz do Iguaçu com 
novos parceiros ITAIPU e o PTI (Parque Técnológico de 
Itaipu),  De um projeto audacioso, que pretendia mudar a 
realidade  de  Foz  do  Iguaçu,  a  Itaipu  criou,  em  2003,  o 
Parque Tecnológico Itaipu (PTI). Atualmente, o local que 
alojou  milhares  de  operários  que  ajudaram  a  construir  a 
Usina,  reúne  em  um  ambiente  compartilhado, 
aproximadamente  mil  pessoas,  entre  funcionários, 

estagiários, parceiros, jovens empresários, pesquisadores, professores e acadêmicos.
Criado  com  a  missão  de  ser  um  espaço  inovador,  voltado  ao  desenvolvimento 
tecnológico e científico, empreendedorismo e geração de emprego e renda, o PTI está 
crescendo de uma forma surpreendente. O Parque já abriga várias empresas de base 
tecnológica, instituição de ensino superior e entidades de pesquisa e apoio à pesquisa. 
Juntos,  estes  atores  estão  trabalhando  em  prol  do  desenvolvimento  sustentável  da 
região, contribuindo para o desenvolvimento regional, de forma sustentada, por meio de 
atividades que propiciem o desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e de 
inovação,  a  difusão  do  conhecimento,  a  capacitação  profissional,  e  a  geração  de 
empresas,  emprego  e  renda,  interagindo,  para  esses  fins,  com entidades  públicas  e 
privadas,  acadêmicas  e  de  pesquisa,  de  fomento  e  de  produção.
E  o  que  nos  deixou  orgulhosos  é  que  acreditaram  em  nosso  projeto  e  estão  nos 
disponibilizando todo o apoio possível, estivemos no mês de março tratando dos últimos 
detalhes  do  Curso  de  Capacitação  em  Informática  Básica  em  Foz,  no  qual  estava 
previsto  a  primeira  aula  no  dia  08/03/2008,  mas,  devido  alguns  problemas  foi
transferido para o dia 12/04/2008. A proposta inicial da PTI seria formar 01 turma com 
32  alunos mas devido a procura dos trabalhadores solicitamos que fosse estendido para 
46 alunos.Infelizmente nem todos os trabalhadores inscritos neste primeito momento, 
poderão  participar  do  curso,  ficando  mais  de  20  trabalhadores  aguardando  a 
oportunidade  de  participar  do  mesmo.
Aproveitando a oportunidade convidamos todos para participaram da primeira aula, que 
será  uma palestra sobre Software Livre, coffee break, entrega de material, e também 
um passeio pelo complexo de Itaipu para alunos e convidados.

“CRITICAR É FÁCIL, APONTAR OS ERROS ALHEIOS É FÁCIL, 
PEGAR O QUE JÁ ESTÁ PRONTO É FÁCIL, DIFÍCIL É 

COMEÇAR UM DESAFIO NOVO.
NA VERDADE O DIFÍCIL É SER COERENTE.” 

Texto elaborado por:

Valquíria Lizete

 Angelita (PTI), Dirce (PTI) e as  
diretoras do (SINDPD-PR)  
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Marlene Fátima
Susidarlen Lara
 


