RESENHA

Durante o primeiro semestre de 2004, o PTI atuou nos 5 grandes grupos de ações, a
saber :
1 - IMPLANTAÇÃO DO PTI, consolidando a instalação provisória no Campus da
Unioeste em Foz do Iguaçu, onde está instalada a fábrica de software, a Incubadora
Empresarial, com 5 empresas incubadas, as salas de projeto, o Instituto Polo Iguassu –
Base Brasileira, e os laboratórios provisórios. Implantadas as instalações na Margem
Direita, onde estão instalados a Central de Atendimento, o Grupo Software Livre, o
Instituto Polo Iguassu – Base Paraguaia e as salas de projeto.
Em termos das obras na CHI, na ME foram concluídos os projetos executivos de
10.904,00 m2, dos 11.600,00 m2 propostos. Em termos de execução de obras de
reforma, foram executados 25,9 % das obras previstas. Inauguração em 12 de
outubro de 2.970 m2 de área do condomínio empresarial e incubadora empresarial.
Em 25 de fevereiro de 2005 serão inaugurados mais 8.910 m2, totalizando 11.880 m2.
Na Margem Direita, foram elaborados 8,5% dos projetos executivos, não tendo sido
iniciadas as obras de reforma.
2 - OPERAÇÃO E EXPANSÃO DO PTI
Constituídas as equipes de apoio multidisciplinares compostas por consultores,
bolsistas, estagiários e pessoal contratado através do ITAI, que vem dando suporte aos
diversos projetos do Parque. Especial atenção vem merecendo as Incubadoras e o
Condomínio empresarial, onde está em fase final os modelos jurídico e operacional.
3 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
O processo de geração de emprego e renda do PTI superou as metas previstas, uma
vez que puderam incorporar-se ao processo 286 pessoas, considerando terceirizados
das obras e projetos, consultores, estagiários e bolsistas.
Das ações em desenvolvimento, destacam-se a fabrica de software, a central de
atendimento, os programas de empreendedorismo em turismo e comunicação, os
programas de integração turística trinacional, com ações em educação para o turismo,
que atenderam a mais de 3000 crianças do Brasil e do Paraguai, os relevamentos de
necessidades de capacitação profissional e as articulações junto da Comissão
Parlamentar do Mercosul, que acolheu os projetos do PTI em parceria com o Instituto
Polo Iguassu e o trade turístico da região trinacional.
4 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO PTI
O PTI tem se tornado uma referência no processo de integração da região trinacional.
No processo de desenvolvimento tecnológico está desenvolvendo um Plano de
Desenvolvimento Tecnológico Regional na região compreendida pela Província de
Misiones - Argentina; região Oeste e Sudoeste do Paraná - Brasil; Departamentos Alto

Paraná - Canindeyu e Central – Paraguai. Nesse processo participam mais de 150
entidades da iniciativa privada, de entidades de ensino e pesquisa e entidades
governamentais.
Em desenvolvimento os pilotos e articulações dos Programas de Iniciação Científica,
de Apoio à Pesquisa, de Cooperação Tecnica – científica, de Desenvolvimento de
tecnologias agrícolas e pecuárias, de atualização tecnológica na usina, de Capacitação
sobre Agricultura Orgânica, projetos sobre problemas do mexilhão Dourado e
tecnologias de Hidrogênio.
Especial destaque merece o projeto Software Livre, associado ao movimento que
define um novo modelo de produção de Software que privilegia a liberdade em usar,
copiar, modificar e redistribuir programas, e também alinhado com as políticas públicas
de estímulo ao uso, , pesquisa e desenvolvimentos de projetos. A equipe de 16
profissionais trabalham na estruturação de Telecentros e na migração da Itaipu
Binacional de Softwares Proprietários para Softwares Livres.
5 - INSERÇÃO SOCIAL – PTI
As ações de inserção social mereceram especial atenção, destacando-se:
Rede Cidadã Trinacional que está alfabetizando 1300 jovens e adultos distribuídos
em 45 diferentes escolas e associações de Bairro. Em 5 meses de atividades o
Programa obteve uma taxa de evasão de 2%, considerando que a evasão média
nacional é de 35 %, caminha-se para o modelo articulado pelo PTI se transforme numa
referência nacional.
Programa de Educação Continuada, apoiando pesquisas e aplicações da análise do
comportamento na educação especial, a capacitação ao projeto de prevenção da
exploração sexual e comercial infanto-juvenil e o desenvolvimento de brinquedotecas
em bairros e escolas.
O Projeto de Consolidação dos Telecentros de Informações e Negócios possui parceria
com o Sebrae, promovendo a inclusão digital de comunidades carentes e de micro e
pequenos empresários. Atualmente, o projeto conta com 02 Telecentros no Brasil e 05
no Paraguai, tendo capacitado mais de 450 crianças e adolescentes.
O Programa Cultural do Parque, iniciado em abril de 2004 oferece oficinas diárias de
Teatro, Poesia, Dança, Teclado, Violão e Artes Plásticas, além de reforço escolar,
transporte e alimentação para 160 crianças no Brasil e 160 no Paraguai.
Ao todo, nas ações educacionais até junho de 2004, o PTI atendeu mais de 5.400
pessoas.

