
ALUNOS DO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PROMOVEM 

EVENTO EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DE 

ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO 

 

No dia 24 de abril de 2019, os alunos do 2º Semestre do Curso Técnico 

em Segurança do Trabalho juntamente com os professores Janaine Vosniak 

Batista, Antonio Cesar Remes e Elisandra Laroca Demeterko, organizaram um 

evento em alusão ao “Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de 

Trabalho”, que é reconhecido na data de 28 de abril. 

Segundo a OIT - Organização Internacional do Trabalho - se instituiu 

esse dia em decorrência dos acidentes de trabalho e em memória às vítimas de 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, que a cada ano aumentam. A Lei 

11.121/2005 estabeleceu o mesmo dia no Brasil com o título de “Dia Nacional em 

Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho”. 

No CEFEP Presidente Costa e Silva, para homenagear essas vítimas, 

fatais ou não, e relembrar aos alunos sobre Normas de Segurança, optou-se por 

realizar uma noite com palestras e atividades recreativas e descontraídas. Na 

primeira parte da noite, os próprios alunos do 2º Semestre do TST ministraram 

palestras com informações sobre a data comemorativa e sobre a segurança na 

aplicação de defensivos agrícolas. Já na segunda parte, foram convidados 

palestrantes de outras instituições, como o Sr. Diogo Camacho Peres – Técnico 

de segurança do Grupo Derbli de Irati – que falou sobre a vida profissional dos 

técnicos de segurança do trabalho, os desafios e as expectativas das empresas 

em relação a esse profissional. E, para fechar a noite, o publicitário Fabio 

Ansolim, fotógrafo de cruzeiros marítimos, trouxe sua experiência para os alunos, 

contando sobre a segurança em navios, mostrando fotos e vídeos sobre os 45 

países que já visitou, sempre afirmando a importância do ensino público em sua 

vida profissional. 

Vejamos algumas fotos do evento: 

 



    

 

Palestra com alunos do curso TST argumentando sobre o uso correto e a importância dos EPIs na 
aplicação de agroquímicos 

 

 

 

Palestra sobre o risco eminente ao fazer o uso indiscriminado de agroquímicos 

 

 

 

 



 

O publicitário Fabio Ansolim compartilhou suas experiências internacionais 

 

 

 

 

Alunos do 2º TST devidamente uniformizados, juntamente com o publicitário Fabio Ansolim (ao 
centro), professora Janaine (terceira da direita para esquerda) e, a pedagoga e mãe do palestrante 

Fabio, Marcia Ansolin (primeira à direita) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alunos do 2º Semestre do TST com o palestrante Diogo (de camisa preta ao fundo) e com o 
professor Ezaquel Bendnarczuk (de blusa clara ao fundo) ao final da noite alusiva 

 


