
ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 VISITAM A 17ª PREVENSUL  

 

No dia 28 de maio, os alunos do Curso Técnico em Segurança do 

Trabalho do CEFEP Presidente Costa e Silva, estiveram visitando a 17ª 

PrevenSul – Feira e Seminário de Saúde, Segurança do Trabalho e 

Emergência, que se realizou no Centro de Eventos Expo Unimed, localizado na 

capital Curitiba. 

 

 

 
Professores e alunos na entrada do evento 

 

 

A edição da PrevenSul 2014, que foi realizada de 28 a 30 de maio, 

teve uma grande adesão de profissionais de outros Estados, uma vez que é 

voltada prioritariamente para os três Estados do Sul do Brasil. Como acontece 

um ano em Porto Alegre e outro em Curitiba, a expectativa agora é para 2015, 

quando a feira acontecerá de 22 a 24 de abril, no Centro de Eventos da 

FIERGS. E, para 2016, quando voltará a acontecer no Centro de Eventos Expo 

Unimed, em Curitiba, onde a expectativa é de que a feira registre incremento 

de 25% em número de expositores e área ocupada. 



Na ocasião da visita, os alunos que foram acompanhados pelos 

professores Igor Felipe Zampier, Anaidaiane Ap. M. Onesko e Elisandra L. 

Demeterko, tiveram a oportunidade de participar de palestras com diversos 

temas, voltados a área de emergência, meio ambiente, saúde e segurança do 

trabalho, dentre os quais se pode destacar: “ A Prevenção de Riscos pode dar 

Certo”, “Acessibilidade Urbana”, “Prevenção de Acidentes e Doenças 

Ocupacionais na Construção Civil”. 

Além das palestras, os alunos puderam participar de simulados, 

como por exemplo, o treinamento para espaço confinado. 

 

 

 
Professoras Anaidaiane, Elisandra e aluna Tatiane junto ao caminhão de  

simulação de espaço confinado e incêndio 

 

 

A professora Elisandra conta que na feira também teve uma 

amostra de produtos, equipamentos e serviços, proporcionando aos alunos 

uma oportunidade de conhecer as novidades do mercado, por meio de 

demonstrações práticas oferecidas pelos expositores. 

 



 
Modelos de equipamentos expostos na Prevensul 

 

 

Na opinião dos alunos e professores participantes do evento, a 

visita contribuiu para aprimorar os conhecimentos adquiridos em sala de aula 

e atualizá-los com as novidades do mercado de segurança do trabalho, pois 

esta é uma área de constantes mudanças, onde são necessários 

aperfeiçoamentos e aprimoramentos dos profissionais Técnicos em 

Segurança do Trabalho. 

 


