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ESPECIAL
AEERJ firma convênio com empresa
para impulsionar capacitação de
operadores de máquinas
Associados têm condições especiais

Aula teórica com Wellington Nascimento no auditório da AEERJ

Os maiores ativos de uma empresa de engenharia
são as pessoas e, claro, o aparato de equipamentos
que permite a execução dos projetos e serviços com
excelência. Para tornar suas associadas ainda mais
competitivas, a AEERJ firmou uma parceria com o

Centro de Formação de Operadores (CFO) para a
oferta, com condições especiais, de cursos de
capacitação técnica para funcionários que operam
máquinas de pequeno e grande porte.
O início da parceria começou no último mês
de novembro, com o curso de Certificação de
Operadores em Equipamentos de Terraplenagem.
As associadas Vile Romi Engenharia, Enimont
– Empresa Nacional de Instalações, Silo
Engenharia, Mendes Júnior Trading e Fábio
Bruno Construções foram as primeiras a
apostar na iniciativa. Uma turma com 28 alunos
participou de aulas teórica e prática sobre o
assunto.

Associados têm desconto nos cursos
A primeira turma certificou operadores em equipamentos de terraplenagem
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Diretores da CFO, Alexandre de Paula e Claudio Mechise, o professor Wellington do Nascimento e Carmem Juliani da AEERJ abrem o curso

Conteúdo do Curso
A aula teórica foi ministrada no auditório da
AEERJ, no dia 22 de novembro de 2014, pelo professor
Wellington do Nascimento Pereira, que é técnico em
Mecatrônica, com mais de 25 anos no mercado. No dia

29 do mesmo mês, os alunos foram levados em ônibus
fretado para Volta Redonda. Numa área de 50 mil metros
quadrados, operaram Pá-carregadeira, Retroescavadeira,
Escavadeira Hidráulica, Motoniveladora e Trator de Esteira.

A qualificação de operadores de máquinas está prevista na Norma Regulamentadora
NR-11, do Ministério do Trabalho e a certificação deve ser renovada anualmente.

Conheça o CFO

Conheça o ICT

O Centro de Formação de Operadores (CFO) é um segmento do
Instituto de Cultura Técnica (ICT), que atua na área de operação de
máquinas pesadas. O CFO foi criado em 2008 e possui unidades em Volta
Redonda (sede) e Itaguaí. O Centro é dirigido por Alexandre de Paula,
que é formado em segurança do trabalho e é auditor de qualidade. Por
mês, o CFO qualifica cerca de 400 alunos, em todas as NRs exigidas pelo
Ministério do Trabalho. A empresa também realiza treinamentos nos
canteiros de obras.

Com 40 anos de existência, o
ICT está entre as mais conceituadas
escolas da região Sul Fluminense.
A escola possui dez laboratórios e
100 salas de aulas, onde ministra
21 cursos. Dirigido pelo engenheiro
mecânico, Claudio Mechise, o ICT
tem ao todo 150 funcionários.

Volta Redonda
Rua Alberto Rodrigues, 39 – Jardim Amália
Tel. (24) 3340-8787 – (24) 3340-8750

ESPECIAL

Itaguaí
Rua Mário Higino da Silva, s/n Piranema – Itaguaí
Tel. (21) 3782-49610 – (21) 7873-7582

E-mail: treinamento@voltaredonda.com.br

Alunos aprovam conteúdo
apresentado no curso
Uma pesquisa realizada pela AEERJ, ao final do curso, comprovou
a satisfação dos alunos. Os 28 matriculados classificaram as aulas
teórica e prática como “ótimas”. Os profissionais destacaram o
conteúdo dinâmico da aula teórica, que inclui vídeos, e a riqueza
das apostilas com informações técnicas desconhecidas até por quem
já atuava na área.
Ressaltaram também a qualidade das máquinas utilizadas no
treinamento prático. Todos os alunos aprovados receberam o
certificadoe a carteira conforme exigência da NR-11.

Equipe técnica
responsável
pelo sucesso na
certificação dos
operadores

Alexandre de Paula

diretor operacional da CFO
Ressalta, “A importância das
empresas associadas à AEERJ a
seguirem as exigências das NR-11 e
NR-12 do Ministério do Trabalho”.

Claudio Menchise
diretor do ICT

“A qualificação profissional nos dias
atuais é um diferencial fundamental
no momento de buscar e candidatarse a uma oportunidade de trabalho,
e quando falamos em qualificação,
falamos em conhecimento”.

Wellington do Nascimento
responsável pelas aulas teóricas

Aula prática com os instrutores do ICT em Volta Redonda

Reforçou a importância da
segurança do trabalho e da
constante capacitação dos
funcionários: “ - O índice de acidente
nesse segmento não é grande,
mas quando há algum acidente
geralmente é algo grave”.

Janeiro/2015

Dois novos cursos no dia 14 de março

Para atender à legislação do Ministério do Trabalho, a AEERJ pretende em 2015, realizar
uma série de novos cursos em parceria com o CFO.
Iniciaremos no mês de março os cursos de Operadores de Máquinas de Terraplenagem e de
Içamento de Carga, conforme abaixo:

14

Dia 14 de março de 2015, das 09:00 às 18:00hs - Aula teórica no auditório da AEERJ.
Dias 21 e 22 de março de 2015, das 09:00 às 18:00hs – Aula prática em local a ser
definido.
Operadores de Máquinas
de Terraplenagem
- Pá-carregadeira
- Trator de Esteira
- Retroescavadeira
- Escavadeira Hidráulica
- Motoniveladora
- Rolo Compactador

Içamento de Carga
- Ponte Rolante
- Guindaste
- Guindauto – Munck
- Grua

Os alunos podem escolher uma ou mais máquinas para se certificarem.

As inscrições estão abertas

As empresas interessadas podem obter mais informações
pelo telefone (21) 3970-3339 ou pelo e-mail:comunicacao@aeerj.org.br
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D E
ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO
E-mail: aeerj@aeerj.org.br – Site: http://www.aeerj.org.br
Av. Rio Branco, 124 – 7º andar, Edificio Clube de Engenharia
Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP-2040-001
Telefone: (21) 3970-3339 – Fax: (21) 3970-3375
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