
SIPAT 2013 

 Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho 

 Aconteceu no Centro Estadual Florestal de Educação Profissional Presidente Costa 

e Silva, a 2ª SIPAT do Curso Técnico em Segurança do Trabalho Subsequente Noturno, 

no período de 25 a 27 de março de 2013. 

  A organização do evento foi feita por toda a equipe docente, coordenação e alunos 

do curso de Segurança do Trabalho, realizando em: 

 

 25 de Março - Palestra referente a Primeiros Socorros: o Cabo Valdeci, do Corpo 

de Bombeiros de Irati, ministrou a palestra que teve a participação além dos discentes e 

docentes do curso, os alunos e professores do curso Técnico em Meio Ambiente 

Subsequente Noturno da instituição.  

 

 

Os alunos prestigiaram a palestra do Cabo Valdeci 

 26 de Março - Palestra sobre a Atuação do CEREST: A palestrante Maria Luiza, 

Enfermeira do Trabalho do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Irati, 

explanou sobre a importância e como atua o CEREST em nossa região e nos locais de 

trabalho. Ainda na segunda noite, tivemos a participação do ex-aluno Técnico em 

Segurança do Trabalho, Everton Albach, que ministrou a Palestra sobre a Função do 

Técnico em Segurança do Trabalho dentro da Empresa. 

 

 

Momento da palestra com Everton 



 27 de Março - Palestra sobre a Engenharia Civil e Engenheira de Segurança do 

Trabalho: A palestrante Izabel Cristina de Souza, engenheira civil que atua em duas 

empresas renomadas de Ponta Grossa e Guarapuava, falou sobre levantamento de risco, 

inspeção, rotina, PPRA, PCMSO, entre outros, todos de grande importância para os 

profissionais da área. E para finalizar com “chave de ouro”, tivemos a Palestra sobre 

Recursos Humanos com a Psicóloga e especialista na área, Elisa Hilgenberg Gontarz, 

que orientou os alunos sobre a elaboração correta de um currículo profissional e como se 

portar em uma entrevista de emprego. 

 

 

Momento da entrega da lembrança para Elisa Hilgemberg 

 

 

 

 A Direção e Equipe Pedagógica agradecem o envolvimento da coordenação, 

docentes e alunos na realização das atividades !!! 


