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COMPROMETIMENTO DA TORNOS
TAMBÉM NA ÁREA DE FORMAÇÃO DE
PESSOAL ESPECIALIZADO
Entrega de certificado e festa de confraternização dos jovens especialistas “mecânicos de usinagem” do
Centro de Formação Profissional Técnica Pirna-Copitz, em 24 de fevereiro de 2012

38 jovens especialistas formados em 2012 no curso
técnico “mecânico de usinagem”, de acordo com
a diretriz de formação da Câmara da Indústria e do
Comércio de Dresden, receberam seus certificados
de conclusão no Centro de Formação Profissional
Técnica de Pirna, em uma cerimônia realizada no dia
24.02.2012.
O Sr. Peter Feine, diretor de mão-de-obra especializada da Associação de Técnica de Metal e Precisão
Osterzgebirge e.V. (IMPRO), com sede na cidade relojoeira Glashütte / Saxônia, próxima a Dresden, transmitiu em breve discurso as felicitações em nome das
empresas associadas à IMPRO e distinguiu, por sua
vez, os melhores do ano.
Ele desejou muito sucesso na vida profissional e ressaltou que, com os modernos equipamentos técnicos
das salas de aula, está dado o passo em alto nível de
produção para o ingresso em uma vida profissional
bem-sucedida nas empresas.
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A entrega dos certificados foi também a oportunidade para agradecer especialmente aos instrutores
técnicos por seu singular comprometimento. A maior
alegria para os instrutores, e também em especial
para o recentemente aposentado diretor de área
Manfred Renner, foi ouvir que os formandos serão
empregados rapidamente e, no menor espaço de
tempo, encontrarão, com seu conhecimento técnico,
reconhecimento nas equipes.
Em seguida, a IMPRO ofereceu para todos os formandos uma bela festa de confraternização com champagne e um farto buffet. Participaram 30 jovens e
também os instrutores do Centro de Formação de
Pirna. A noite terminou com um excelente clima e
certamente ficará na memória.
A IMPRO se empenha com parceiros como, p.ex.,
o distrito saxão Schweiz-Osterzgebirge enquanto a
autoridade educacional e com a Tornos Technologies
Deutschland GmbH, para que a especialização em
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usinagem nas instalações de Pirna seja sempre realizada e, além disso, para que sejam asseguradas as
melhores condições de formação.
O Centro de Formação de Pirna dispõe comparativamente de uma excelente base técnica de máquinas
de treinamento, desde bancos giratórios convencionais, passando por tornos e fresas automáticas CNC,
até as máquinas automáticas CNC utilizadas nas unidades de produção das empresas, p.ex., também da
fábrica Tornos.
Por iniciativa de Egon Herbrig, antigo diretor
da fábrica Herbrig de mecânica de precisão de
Bärenstein, no ano de 2009, foi desenvolvido um
torno automático de um fuso CNC Tornos 10e para
fins de formação profissional. A inauguração foi feita
pessoalmente pelo administrador do distrito Michael
Geisler na companhia de representantes da fábrica
Tornos e da associação IMPRO.
A fábrica Tornos é desde 2009 membro do conselho
superior da escola profissional e disponibiliza também
futuramente, entre outras coisas, o know how para a
formação especializada.

Tornos Technologies
Deutschland GmbH
Frank Mortag
Diretor de Vendas Thür. / Saxônia /
Meckl.-Vorpom.
Karlsruher Str. 38
75179 Pforzheim
Tel. : 07231-9107 0
Fax : 07231-9107 50
mortag.f@tornos.com
www.tornos.com

IMPRO e. V. Centro de mecânica de precisão
Peter Feine / Diretor do Escritório,
Diretor de Mão-de-Obra Especializada
Hauptstr. 39, 01768 Glashütte / Sa.
Tel. : 035053 / 32091
Fax : 035053 / 32097
fachkraefte@impro-praezision.de
www.impro-praezision.de
www.impro-karriere.de
www.facebook.com/Impro.Karriere

Turma de conclusão do curso técnico para “mecânico de usinagem 2012”.
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