
SIPAT NO COLÉGIO FLORESTAL – 1º SEMESTRE 2014 

 

No Centro Estadual Florestal de Educação Profissional Presidente 

Costa e Silva, durante o período noturno de 22 a 24 de abril ocorreu a SIPAT - 

Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, evento este 

organizado pelos formandos do 3º semestre do curso Técnico em Segurança 

do Trabalho Subsequente, juntamente com a coordenadora do curso Joice 

Bonmann Cararo, e que teve como público alvo os alunos dos três semestres 

do curso e professores. 

 

 

 

Alunos participantes da SIPAT 

  

Na primeira noite da SIPAT, contou-se com a participação da 

Técnica em Enfermagem do Trabalho da empresa Hubner Fundição de Ponta 

Grossa, Ana Lucia Gonçalves Ferreira, que ministrou a palestra sobre 

“Doenças Ocupacionais nas Empresas”. Ainda nesta noite, o especialista em 

radiologia da Unicentro de Irati, professor Clodogil Fabiano Ribeiro dos Santos, 

palestrou sobre “Proteção Radiológica”. 



Os palestrantes que abriram o evento foram convidados e auxiliados 

pelos alunos Liriane Ramos, Joailson Joaquim Chaves, Anderson Luis Silveira, 

Edr Maicon da Luz, Angélica Trzaskos e Berenice Paes do Nascimento. 

 

 

Professoras e alunos que auxiliaram na 1ª noite da SIPAT 

 

Na segunda noite da SIPAT ocorreu a palestra ministrada por Marcio 

Cerbelo e Jociel de Almeida, ambos Técnicos em Segurança do Trabalho da 

empresa Reginaldo Anestor Bastos Julio e Cia Ltda, da cidade de Imbituva, 

onde o técnico Marcio falou sobre a “História do Técnico em Segurança do 

Trabalho” e o Jociel tratou de explanar sobre “EPI’s, Monitoramento e 

Divulgação de Acidentes”. 

Esta noite foi encaminhada pelos alunos Adelmo Gonçalves, Antonio 

Alciran Luch Penteado, Valmira Neri de Souza, João Gergis Bahsa Alves, 

Paulo Berdinski e João Roberto Bacil Rodrigues. 

 

 

Professoras e alunos que auxiliaram na 2ª noite da SIPAT 

 

 



A SIPAT do primeiro semestre de 2014 para a sua terceira e última 

noite contou com a palestra intitulada “A aplicabilidade das Normas 

Regulamentadoras no Dia a Dia do Técnico em Segurança do Trabalho”, de 

Valdmilson Martins dos Santos, Engenheiro de Segurança do Trabalho do 

SESI de Irati. E, para finalizar o evento, Thiago Giroldo que é Engenheiro 

Eletricista e Gerente do CREA Regional tratou de falar sobre o “Técnico em 

Segurança do Trabalho incluído no sistema CONFEA/CREA”. 

Lembrando que as atividades dessa noite foram encaminhadas 

pelos alunos Adilson Antonio de Oliveira , Kelly Fernanda Stadler, Edina Maria 

Plodowski, Jocieli Aparecida Lawandowski, Jocelaine Giliczynski e Eloise 

Letícia Muller Kuch. 

  

 

Alunos, professoras e o palestrante Thiago Giroldo  

 

 A coordenadora Joice Bonmann Cararo relata que a SIPAT foi 

muito produtiva e enriquecedora tanto para os alunos quanto para os docentes, 

pois foram tratados assuntos relevantes à área dos técnicos em segurança do 

trabalho, saúde e segurança, “proporcionando um melhor conhecimento destes 

conteúdos, enriquecendo o currículo destes futuros profissionais”, enfatiza. 

Destaca ainda que durante todas as noites houve sorteios de 

brindes aos alunos, confraternização e entrega de lembranças da SIPAT aos 

palestrantes e emissão de relatórios das palestras. 

 

 

 



Vejamos algumas fotos dos alunos contemplados com os brindes: 

 

       

 

      

 

 

 

 



E agora, fotos dos participantes da SIPAT: 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

   

 

 


