IPAF ELEVACAO 2020

Prioridade deve ser a segurança_Você sabia que a Genie é parceira mundial da International
Powered Access Federation (IPAF)? Na sétima edição da IPAF ElevAÇÃO 2020, o que se
revelou foi um interesse genuíno de indústria e locadores para uma cultura de segurança nas
organizações que operam com plataformas aéreas. Se antes, as operações estavam
concentradas em um mercado de megaobras, a abertura para novos nichos observada nos
últimos anos, como manutenção industrial, companhias aéreas, shopping centers, hotéis e outros
setores, tem contribuído pela busca de capacitação e treinamentos de operadores.
Para Fabiano Faga, Gerente de Vendas AWP da Terex para a América do Sul, os locadores
estão buscando cada vez mais informações para oferecer a seus clientes. “O evento comprova,
com profissionais vindos de todas as partes do País em uma edição surpreendente pelo número
de participantes, que há muita vontade e disposição de promover mudanças nas organizações e
o foco está na segurança”, disse o executivo.
A apresentação de novas tecnologias como ferramentas para treinamento de AWP, como
simuladores e óculos de realidade virtual, que já são amplamente utilizados em capacitações
nos EUA, foi um dos pontos altos da IPAF ElevAÇÃO 2020, de acordo com ele. “Trazer para o
Brasil essas inovações é um esforço conjunto entre indústrias e locadores, que são agentes da
mudança. Essas novas tecnologias apresentadas pela IPAF podem e devem ser incorporadas
nas capacitações. O governo tem que ter responsabilidade de gerar as normas, mas a segurança
é de todos nós”, lembrou Faga.
Destaque também as máquinas Genie em demonstrações de carregamento de plataformas
aéreas em caminhões. “Pudemos expor os equipamentos de segurança embutidos em nossas
máquinas, bem como o carregamento correto das plataformas”, disse Bruno Picini, especialista
de Marketing da TLA. A IPAF ElevAÇÃO 2020 ocorreu nos dias 3 e 4 de fevereiro, em Itupeva,
interior do estado de São Paulo.

