Instituto Opus promove curso inédito em outubro
Agenda ainda conta com mais quatro cursos em São Paulo
O Instituto Opus da Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e
Mineração promove, no dia 2 de outubro, o curso inédito Desvendando a Análise de Óleo,
com o objetivo de capacitar os profissionais ligados à área de lubrificação e manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados em canteiro de obras. O curso foi desenvolvido em
parceria com o Grupo Oilcheck.
Direcionado a engenheiros de manutenção, supervisor de lubrificação, supervisor de
manutenção e controlador de manutenção, o curso possui oito horas de duração e conta com
um conteúdo programático amplo, inlcuindo, leitura e atendimento das variáveis de um
relatório de análise de óleo; entendimento das fontes de desgaste dos equipamentos e suas
principais causas e aplicação de avaliação por tendência dos resultados da análise de óleo.
De acordo com Wilson de Mello Jr., diretor do Instituto Opus, o novo curso pretende contribuir
para o aprimoramento dos profissionais na análise e interpretação de resultados, por meio de
uma nova metodologia.
Ainda no mês de outubro, o Instituto Opus promoverá mais quatro cursos: Rigger,
Gerenciamento de Equipamentos e Manutenção de Frotas, Gestão de Frotas e Gestão de
Pneus. Veja a programação completa:
Data
02
7-11
17-18
21-23
30-31

Curso
Curso de Análise de Óleo
Curso de Rigger
Curso de Gerenciamento de Equipamentos
Curso de Gestão de Frotas
Curso de Gestão de Pneus

Local
Sede da Sobratema
Sede da Sobratema
Sede da Sobratema
Sede da Sobratema
Sede da Sobratema

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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