
 

 

Relatório Parcial (2ª parte) 

 

CURSO DE OPERADORES DE MÁQUINAS PESADA AMAVI/SENAI 
 

 

FASE PRÁTICA – Primeiro Módulo 

 

APRESENTAÇÃO: 
 

Dando prosseguimento ao Curso de Operadores de Máquinas Pesadas, levado a cabo através da parceria entre a 

AMAVI e o SENAI, realizou-se nos dias 08 e 15 de maio de 2015, nas dependências do Parque Municipal de 

Eventos de Agronômica, o primeiro módulo de aulas práticas, conforme cronograma previamente estabelecido, 

atendendo os municípios pertencentes à SDR de Rio do Sul, respeitando alguns ajustes necessários.  

 

Participaram 19 operadores dos municípios de Agronômica, Aurora, Presidente Nereu e Trombudo Central, sob 

a instrução do Professor Ronaldo Dalposso, conforme segue: 

 

Agronômica 
Ardício Ribeiro 

Edson Kuhl 

Gerson Hack da Silva 

Gilmar Badels 

Josemar Zanella 

 

Aurora 
Arnito Schutz 

Elvis Wernke 

Luiz Raineiro Brusque 

Robson Kichel da Silva 

 

Presidente Nereu 
Carlinho Franzen 

Claudio Caprali 

Dione Schwartz 

Dione Staroscky 

Eder Schwartz 

Jaimir Mannrich 

Sergio Altair Santana 

Valdenir Burg 

 

Trombudo Central 
Francisco Carlos Correa 

Odirlei Correa 



 

 

  

Todos os operadores tiveram a oportunidade de realizar operações básicas com as máquinas Retroescavadeira e 

Motoniveladora, sendo que, durante todo o período, o instrutor acompanhou pessoalmente cada operador, 

fornecendo-lhes as informações básicas e orientando-os nas operações, bem como corrigindo procedimentos 

eventualmente inadequados.  

 

 

CONCLUSÕES:  
 

Nos dois dias de atividade, ficou evidente a importância destas capacitações, pois poucos haviam participado de 

qualquer treinamento em sua vida profissional, sendo que todos se manifestaram positivamente, dizendo que 

adquiriram novos conhecimentos e que os utilizariam doravante.  

 

Há de se destacar que complementarmente ao curso, criou-se a oportunidade destes trocarem experiências e 

conceitos em relação à operação das máquinas e da forma de condução dos serviços a serem executados,  

 

Ficou claro também, que uma capacitação de 20 horas é insuficiente para formação de um profissional que 

possa atuar de acordo com as exigências do serviço público e do próprio mercado, servindo é claro como base 

para esse processo de formação, uma vez que o foco nesta etapa está voltado às questões de operação segura e 

manutenção preventiva dos equipamentos. O tempo exíguo impossibilitou a prática em outros tipos de 

máquinas como escavadeira hidráulica e pá carregadeira. 

 

Destaque-se por fim, os conteúdos e a didática aplicada pelo instrutor, que de forma muito direta e objetiva fez 

com que todos os operadores participantes pudessem captar com clareza e objetividade todas as informações 

prestadas, mas reiteramos, observa-se a necessidade de capacitações mais aprofundadas e com maior carga 

horária. 

 

 

 

 

Rio do Sul, 18 de maio de 2015. 

 

 

 

EDSON LUIS FRONZA 
Assessor em Agropecuária 

AMAVI 

 


