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(16) 9 9767 5657

palestrante@angelootavio.com.br

www.angelootavio.com.br

Palestras
Treinamentos
Coaching

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DE GINÁSTICA LABORAL

Nossas SIPAT's são 

compostas por atividades 

educacionais, lúdicas, técnicas 

e comportamentais com o 

objetivo de levar um conteúdo 

claro e direto para todos os 

envolvidos, respeitando sempre 

as particularidades e 

necessidades específicas de 

cada cliente. Elas tem como 

meta aprimorar o 

conhecimento relacionado a 

Segurança do Trabalho e 

Qualidade de Vida, com dicas e 

conceitos que poderão e 

deverão ser aplicados no dia a 

dia de cada participante.

Com auxílio dos programas 

de: Ginástica Laboral, 

Reabilitação e Condicionamento 

Físico,  Ações Anti-Estresse, 

Promoção da Saúde e 

Qualidade de Vida, Programas 

Personalizados e inúmeras 

outras metodologias, 

transformamos a SIPAT num 

Mega Evento, que de fato atue 

na busca do tão sonhado 

“Acidente ZERO”. 

Além das Atividades 

Recreativas, que contribuem 

com o lúdico e deixam o evento 

mais descontraído e atrativo 

para todos os participantes.

Aqui daremos maior 

destaque à três de nossos 

principais serviços e que farão 

toda a diferença para o sucesso 

da SIPAT em sua empresa.
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Otavio
          CONSULTOR EM QUALIDADE DE VIDAWELLNESS COACH           



Ministrada pelo Prof. Angelo Otavio Bloes e o 

Palestrante Edgard Routh ,  formado em 

Administração e Artes,  portador de uma doença rara, 

superou todas as dificuldades e hoje atua como 

Palestrante em diversas Empresas pelo Brasil e como 

Professor de Entidades com alunos especiais.

Tema: SEM LIMITES PARA A SUPERAÇÃO 

Uma lição de vida, para quem busca superação, 

auto-estima, força de vontade e principalmente 

“Mudança de Comportamento”.

De uma maneira sensível e emocionante, essa dupla 

motivará todos os presentes a deslumbrarem novas 

possibilidades, a superar seus limites, o que os fará sair 

da Palestra completamente renovados, com uma 

energia e força de vontade impressionantes, através de 

temas relacionados à Segurança do Trabalho e à Vida, 

com dicas que farão a diferença no dia a dia das 

pessoas e que ajudarão à alcançar seus objetivos 

profissionais e pessoais.

Tudo isso através dos relatos de uma história de 

vida real e surpreendente, contada pelo próprio 

protagonista.  

Ministrada pelo Prof. Angelo Otavio Bloes | 

Wellness Coach - Educador Físico/ Fisioterapeuta/ 

Consultor de Ergonomia/ Especialista em Programas de 

Qualidade de Vida.

Dentre seus mais variados temas, os mais solicitados 

para SIPAT's são: 

VIDA ATIVA - Prevenção de doenças causadas pelo 

Sedentarismo através da mudança do Estilo de Vida, com 

prática regular de Atividade Física e seus devidos cuidados.

COMPORTAMENTO SEGURO - Analisar, planejar, 

executar e manter um comportamento adequado para cada 

ação relacionada à segurança do trabalho, como sair da Zona 

de Conforto e de fato, ter um Comportamento Seguro.

CUIDADOS COM AS LER/DORT - Prevenção e 

condutas posturais para cuidados com as doenças silenciosas, 

como evitá-las e também como conviver com eles de uma 

maneira Saudável.

QUALIDADE DE VIDA DENTRO E FORA DA 

EMPRESA - Conceitos e aplicações simples e práticas de 

como promover  da Saúde dentro e fora da Empresa, 

combatendo os Vícios Nocivos à Saúde;

OS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA – Conceito de 

Segurança, Atitude e Conhecimentos que levarão ao 

questionamento: Segurança é um VALOR ou uma Prioridade?, 

POSTURA ADEQUADA 

E ERGONOMIA APLICA 

AO TRABALHO - Linha 

ergonômica e fisioterápica, com 

um modelo prático de ações 

aplicáveis ao dia a dia, para 

alcançar o equilíbrio entre 

Conforto, Segurança e 

Produtividade.

mexer com a consciência de cada um, 

em busca da Interdependência e de 

uma Equipe de Alta Performance.

PALESTRA

Emocionante

Ministrada pelo Prof. Angelo Otavio Bloes e o 

Mágico Profissional Jhunguors. Mágico desde os 9 

anos de idade, Jhunguors atua profissionalmente há 

mais de 20 anos e possui uma metodologia inovadora 

em suas mágicas, pois sempre mescla conhecimento, 

habilidade e muita diversão.

Tema: SEGURANÇA SE FAZ SEM MÁGICAS

Conceitos básicos do Programa Comportamento 

Seguro, salientando a importância de boas ações 

preventivas nas praticas de Segurança do Trabalho.

Interação entre conhecimento, informação e 

diversão, onde os tópicos abordados  são apresentados 

de uma forma muito dinâmica e lúdica, através de 

vivências ilustrativas entre os Conceitos e os números 

de Mágica, promovendo a interatividade com o público.

Cada número de Mágica absorve e ilustra um 

conce i to  defend ido pe lo  Pro fessor,  como: 

Planejamento; Preparação e Ações Técnicas Eficazes; 

Treinamento da Equipe de Alta Performance, Diferença 

entre Criatividade x Improviso, Atitudes Seguras que 

fazem a diferença, e objetiva a conquista do “Acidente 

ZERO”.
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