
                                                                                                                                                
 
 

Instituto Opus oferece novo curso de capacitação profissional  
 

O Instituto Opus, da Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção, 
desenvolveu um novo curso para os profissionais da área de equipamentos da construção e mineração. 
Intitulado “Gestão de pneus na frota”, tem o objetivo de levar conhecimento técnico sobre as inúmeras 

variáveis que devem ser constantemente monitoradas para o bom funcionamento correto dessa peça 
fundamental em uma máquina rodante. 

 
Entre os tópicos abordados nesse curso estão pressão, carga, armazenagem do pneu, manutenção 
mecânica, reconstrução, reforma, recauchutagem e recapagem, balanceamento, análise, montagem e 

desmontagem e normas. 
 
De acordo com Wilson de Mello Jr., diretor do Instituto Opus, a decisão de incluir a “Gestão de pneus na 

frota” na programação foi a procura por um curso com essa especificação. “Há uma demanda recorrente, 
uma vez que o cuidado com os pneus é relevante na produtividade de um equipamento, além de aumentar 

a segurança do operador do equipamento”, afirma.  
 
O primeiro curso, cuja carga horária é de 16 horas, ocorre nesta semana, nos dias 23 e 24 de agosto. Mais 

informações e inscrições: http://www.sobratema.org.br/Opus/Agenda 
 
Sobre a SOBRATEMA  

A Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção, desde a sua 
fundação, em 1988, hoje com 1.287 membros associados, se dedica a propor soluções para o 

desenvolvimento tecnológico do setor, difundir o conhecimento e informações ao mercado e, por meio do 
Instituto Opus, promove 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 importa nte 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, anualmente, o Anuário Brasileiro 

de Equipamentos para Construção 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: Sobratema 

Congresso, Sobratema Workshop, Sobratema Fórum e as Missões Técnicas, que levam profissionais para as 
mais importantes feiras internacionais dos setores da construção e da mineração.  

www.sobratema.org.br 

   
 
Assessoria de Imprensa da Sobratema 

Mecânica de Comunicação Ltda. 
Tels.: (11) 3259-6688/1719  

Equipe de Atendimento: 
Sylvia Mie – sylvia@meccanica.com.br 
Lázaro Evair de Souza – lazaro@meccanica.com.br 

Diretor responsável: Enio Campoi 
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