Sobratema participará do 30th International NO-DIG 2012
Entidade é apoiadora da feira e do Congresso
A Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção participará do
30th International NO-DIG, que será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro, das 14h às 20h, no
Transamérica Expo Center na cidade São Paulo - SP, Brasil.
Promovido pela ABRATT – Associação Brasileira de Tecnologia Não-Destrutiva e pela iSTT – International
Society for Trenchless Technology, a edição 2012 do maior evento de Método Não Destrutivo (MND) trará
os mais importantes especialistas brasileiros e estrangeiros do setor para apresentar e discutir as mais
modernas tecnologias em equipamentos e serviços disponíveis no mercado mundial.
Além do Congresso, cujo tema central é “Uma cidade sem valas”, acontecerá, paralelamente, a primeira
feira de equipamentos e serviços especialmente focada para o segmento de MND, onde as empresas
nacionais e internacionais terão a oportunidade de apresentar aos congressistas e visitantes as tecnologias
e tendências do setor.
Nesse espaço, a Sobratema pretende levar todos os seus produtos, incluindo seus estudos e pesquisas, suas
publicações, e as feiras: a Construction Expo 2013 – 2ª Feira Internacional de Edificações e Obras de
Infraestrutura, que acontecerá entre 5 a 8 de junho do próximo ano, e a M&T Peças e Serviços, que será
realizada em 2014. A entidade também é uma das organizações apoiadoras do 30th International NO-DIG.
Mais informações: http://www.nodigsaopaulo2012.com.br
Sobre a SOBRATEMA
A Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção, desde a sua
fundação, em 1988, hoje com 1.145 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 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 Técnicas, que levam profissionais para as mais importantes feiras internacionais dos
setores da construção e da mineração.
www.sobratema.org.br
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