Cidade de Ipatinga recebe curso para profissionais envolvidos com
movimentação de carga em obras
As vagas para o curso de 32 horas do Instituto Opus são limitadas
Entre os dias 19 e 22 de novembro, o Instituto Opus da Sobratema – Associação Brasileira de
Tecnologia para Construção e Mineração promove o curso de Supervisor de Rigging, na cidade
de Ipatinga, em Minas Gerais. Este curso é voltado para o profissional que coloca em operação
o plano de “rigging”, elaborado previamente pelo profissional de Rigger.
Segundo Wilson de Mello Jr., diretor do Instituto Opus, o supervisor de Rigging precisa ter um
conhecimento sobre os equipamentos envolvidos na operação, os sistemas de amarração,
tabela de cargas, fatores de risco nas operações, entre outros assuntos, para que ele possa
fazer uma correta interpretação sobre o plano de rigging e possa liderar toda a operação de
forma eficiente, produtiva e segura.
O curso de Supervisor de Rigging do Instituto Opus possui 32 horas de duração, fornece
informações técnicas de forma teórica e é destinado a supervisores e demais profissionais
envolvidos em operações relacionadas com rigging. O curso está sendo realizado em conjunto
com a Alerta Consultoria.
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 se tores 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. Também, conta com o Canal CHN –
Construção Hoje Notícias, e 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.
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