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:: Confira a agenda de treinamentos para Março:

01, 02 e 03/03/2016  – Eldorado do Sul - RS
14,15 e 16/03/2016  – Itajaí - SC 
21, 23 e 24/03/2016  – Curitiba - PR
29, 30/03/2016  – Indaiatuba - SP 

Em sua terceira edição no Brasil, o ElevAÇÃO caracteriza-se por um evento único 

da indústria das plataformas de trabalho em altura no Brasil, realizado 

anualmente, sob a organização da IPAF – Federação Internacional de Acesso 

Aéreo. O encontro, que este ano ocorreu nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Hotel 

Quality Riviera, na Rodovia Anhanguera, próximo a capital paulista, segue os 

moldes de outros eventos semelhantes que a instituição organiza na Europa e na 

América do Norte. 

Foram dois dias de conferências, onde os participantes tiveram a oportunidade de 

expandir seus conhecimentos sobre as questões de segurança relacionadas com 

as PTAs e o trabalho em altura. Além disso, receberam uma ampla explanação 

sobre o estado da arte da legislação brasileira referente às PTAs. O evento ainda 

possibilitou aos presentes conhecer outros colegas do setor, compartilhar 

experiências e aumentar suas redes de relacionamento.

No ElevAÇÃO são concentrados três eventos em um:

Assembleia Anual dos Membros – Reunião das empresas afiliadas à IPAF, onde 

são discutidos diversos temas de interesse do segmento. Os presentes também 

participam de palestras de interesse geral. 

PDS – Da sigla em Inglês, trata-se do Seminário de Desenvolvimento Profissional 

dos Instrutores IPAF. É constituído num conjunto de palestras técnicas, 

apresentando e atualizando o material didático revisado para 2016. 

Exposição de Fabricantes e Fornecedores – Oportunidade que os presentes 

têm de ver equipamentos de diversos fabricantes em exposição. Também há 

participação de empresas fornecedoras de produtos e soluções, que expõem e 

divulgam seus produtos e serviços relacionados com o segmento de plataformas. 


