
 

 
 
 

 
 

 

Instituto Opus fecha parceria com a SCHWING-Stetter e lança novo curso 
 
O Instituto Opus da Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e 

Mineração e a SCHWING-Stetter fecharam uma parceria, com o intuito de contribuir para a 
adequada formação e capacitação de profissionais que atuam na área de bombeamento de  
concreto. Com isso, foi idealizado um novo curso para operadores desse tipo de equipamento.  

 
De acordo com Wilson de Mello Jr., diretor do Instituto Opus, os equipamentos de  

bombeamento de concreto, nem sempre, são utilizados de forma adequada . “A subutilização 
ocorre por inúmeros fatores, que vão desde a falta de capacitação adequada dos profissionais  
que operam estas máquinas, gerando baixa produtividade, até a falta de planejamento 

adequado da obra, em alguns casos, não usando o equipamento mais adequado para cada 
situação”, explica. 
 

Em decorrência desse cenário, o Instituto Opus buscou um parceiro com experiência, 
conhecimento e a mais avançada tecnologia em equipamentos de bombeamento  de concreto 

para a ofertar ao mercado uma oportunidade atualização profissional, por meio de um curso 
estruturado, ministrado por instrutores altamente capacitados e com tecnologia de ponta.  
 

“A parceira com a SCHWING-Stetter é fundamental e visa, também, reduzir o número de  
acidentes envolvendo esses equipamentos, contribuindo para melhorar a produtividade em 

nossos canteiros de obras através do uso correto das bombas”, ressalta Mello Jr. O primeiro 
curso conjunto está programado para a segunda quinzena de agosto. 
 

Mais informações podem ser obtidas pelo tel: (11) 3662-4159 / opus@sobratema.org.br. Site  
oficial: http://www.sobratema.org.br/Opus 
 

Sobre a SOBRATEMA 
A Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração, com 25 anos 

de atuação e mais de mil associados, tem como objetivos propor soluções para 
o desenvolvimento tecnológico do setor, difundir o conhecimento e informações ao mercado e  
promover a formação, especialização e atualização de profissionais dos setores de construção  

e mineração. A entidade é idealizadora e organizadora da M&T Expo, maior e mais importante  
feira latino-americana de equipamentos para construção e mineração, da Construction Expo, 
que oferece soluções para edificações e obras de infraestrutura, e da M&T Peças e Serviços, 

todas realizadas sequencialmente a cada três anos. Lançou recentemente o Canal CHN –  
Construção Hoje Notícias, com boletins diários e programas quinzenais. Na área de 

publicações, edita, regularmente, livros técnicos, o Guia Sobratema de Equipamentos e,  
mensalmente, as revistas M&T – Manutenção e Tecnologia e Grandes Construções. 
Disponibiliza, ainda, na área de Inteligência de Mercado, um conjunto de estudos e pesquisas  

com foco nas áreas de construção e mineração. Além disso, organiza eventos especializados: 
Congresso, Workshop, Fórum e as Missões Empresariais, que levam profissionais para as mais  

importantes feiras internacionais dos setores da construção e da mineração. 
www.sobratema.org.br 
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Tels.: (11) 3259-6688/1719  
E-mail.: meccanica@meccanica.com.br 
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