Informação à Imprensa

Road Institute começa qualificar operadores e técnicos no segundo
semestre deste ano
Aberto na sede da Volvo Construction Equipment Latin America, em Curitiba, o Road Institute começará ainda este
ano a ministrar os primeiros treinamentos para qualificação de operadores e técnicos na construção de estradas.

O Road Institute é a primeira estrutura completa com pista de testes simulando as condições reais de utilização na América
Latina desenvolvida para a capacitação em operação e manutenção de equipamentos para a construção rodoviária. Sua criação
faz parte da estratégia da Volvo CE de reforçar sua posição neste segmento, oferecendo um centro de excelência para discussão
de oportunidades e boas práticas.
“O Road Institute Latin America é uma iniciativa única para desenvolver e aumentar os conhecimentos sobre a utilização de
equipamentos de construção rodoviária, bem como disseminar boas práticas durante a execução de obras”, diz Afrânio Chueire,
presidente da Volvo CE Latin America. Os instrutores abordarão assuntos importantes durante as fases de distribuição do
material, compactação e pavimentação.
“O público alvo abrange primordialmente clientes finais usuários dos nossos produtos, mas também estará aberto a
representantes da rede de distribuidores Volvo”, diz Babliton Cardoso, gerente de equipamentos rodoviários da Volvo CE LA. O
Road Institute começa a funcionar gradativamente. Ele oferecerá tanto cursos teórico-práticos, orientados àqueles que trabalham
com execução de obras rodoviárias, como seminários direcionados àqueles que planejam, coordenam e executam este tipo de
obras.
De acordo com Luiz Vieira, coordenador de treinamento da Volvo CE Latin America, as primeiras turmas serão selecionadas para
três treinamentos de 24 a 40 horas abertos a partir de agosto: “Técnicas de Operação e Aplicação de Vibroacabadoras”, “Técnicas
de Operação e Aplicação de motoniveladoras” e “Técnicas de Operação e Aplicação de Compactadores de Solo e de Asfalto”.
Também haverá um curso chamado “Manutenção Básica em Vibroacabadoras”.
O instituto conta com ampla área para prática com os equipamentos. São várias pistas preparadas para treinar os participantes a
ajustar, operar e controlar as operações típicas de equipamentos como motoniveladoras, vibroacabadoras e compactadores. Estas
pistas são construídas para simular operações reais realizadas em construção de estradas, como pavimentação em curvas com
superelevação, transições, e utilização de sensores de nivelamento.
Também serão oferecidos seminários sobre conhecimentos básicos de terraplanagem, compactação de solos e asfalto e melhores
práticas de pavimentação.
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