


Calendário 2016 – CTH MG

Curso Data Dia da Semana

Caixas MB Automatizadas (Mód. I) 11/07 à 14/07/2016 Seg - qui

Caixas de mudanças G85 & G60 27/07 à 28/07/2016 Qua - qui

BlueTec – Pós-tratamento dos gases de escape 03/08 à 04/08/2016 Qua – qui

Freio Pneumático e reparo de válvulas 08/08 à 11/08/2016 Seg - qui

Motores Série 900 29/08 á 01/09/2016 Seg - qui

Gerenciamento Eletrônico das Caixas MB 
Automatizadas (Mód. II) (NOVO)

19/09 á 22/09/2016 Seg - qui

Motores Série 500 (V6 e V8) (NOVO) 26/09 à 29/09/2016 Seg - qui

Eletricidade Veicular 24/10 à 27/10/2016 Seg - qui

Novos Ônibus MB OF1724/1721 07/11 à 10/11/2016 Seg - qui
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Para fazer as inscrições nos cursos oferecidos pelo CTH-MG é muito fácil, basta entrar em contato 
através do e-mail ou telefone abaixo;

 E-mail: treinamento@minasmaquinas.com.br
 Telefone: (31) 3369-1817

 Valor do curso por aluno
- Seguindo as normas da Mercedes-Benz do Brasil os CTH´s – Centros de Treinamento Homologados, o 

valor cobrado em todos os cursos por aluno é o salário mínimo vigente, ou seja, R$880,00, porém como 
forma de privilegiar os clientes MINASMAQUINAS a gerência está concedendo 30% de desconto nos cursos 
com duração de 4 dias e os cursos com duração de 2 dias ficam pela metade do valor com desconto. Para 
facilitar a verificação dos cursos e seus respectivos valores seguem nas próximas páginas a descrição de cada 
treinamento.

Durante o contato vamos verificar alguns itens

 Cadastro da empresa junto a MINASMÁQUINAS
- Para fins de emissão das notas fiscais referentes aos cursos e para segurança de ambas as partes só é 

possível participar dos cursos empresas cadastradas junto à MINASMAQUINAS (obs: O cadastro é gratuito).

 Vagas disponíveis e cursos pretendidos

- Verificação e reserva de vagas disponíveis e esclarecimentos gerais sobre os cursos

Inscrições e cadastro 

Informações importantes 

 A MINASMAQUINAS disponibiliza todo o material didático e demais recursos necessários para 
os cursos, bem como café da manhã e almoço para os alunos.

 O Centro de Treinamento Minasmáquinas se reserva o direito de fazer alteração de datas ou até 
o cancelamento com aviso prévio , caso  a cota mínima de 7 alunos não seja atingida.

 Inscrições não canceladas com no mínimo 7 dias antes do início do curso, ou falta não 
justificada haverá cobrança no valor do curso á empresa/responsável contratante do serviço.

 As notas fiscais serão emitidas no 1ºdia de início de cada curso...

 Horário dos cursos: 08:15 às 16:10
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Ônibus – Abrangência dos cursos

 Novos Ônibus MB (PADRON)

 Motores Série 900

 Gerenciamento Eletrônico PLD

 BlueTec5 (ARLA32)

 Caixas G85-6 / G60-6

 Freio Pneumáticos e reparo de válvulas

 Eletricidade Veicular

 Eixos Traseiros HL4 / HL5
Obs: Só haverá o curso de eixos traseiros  mediante o 

número solicitações por e-mail para abertura 
das turmas, favor entrar em contato.

Ônibus Urbano

Ônibus Rodoviário

 Motores Série 450

 Gerenciamento Eletrônico PLD

 BlueTec5 (ARLA32)

 Freio Pneumáticos e reparo de válvulas

 Eletricidade Veicular

 Caixas GO 190-6 / GO 210-6
Obs: Só haverá o curso de Caixas GO190/210  mediante o 

número solicitações por e-mail para abertura 
das turmas, favor entrar em contato.

 Eixos Traseiros HL4 / HL5
Obs: Só haverá o curso de eixos traseiros  mediante o 

número solicitações por e-mail para abertura 
das turmas, favor entrar em contato.
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Cursos

Caminhões – Abrangência dos cursos

Cursos

 Motores Série 900

 Gerenciamento Eletrônico PLD

 BlueTec5 (ARLA32)

 Caixas G85-6 / G60-6

 Freio Pneumáticos e reparo de válvulas

 Eletricidade Veicular

 Eixos Traseiros HL4 / HL5
Obs: Só haverá o curso de eixos traseiros  mediante o 

número solicitações por e-mail para abertura 
das turmas, favor entrar em contato.

Caminhões Leves e Médios

Caminhões Pesados

 Motores Série 450

 Motores Série 500 (Somente ACTROS)
(Novo)

 Gerenciamento Eletrônico PLD

 BlueTec5 (ARLA32)

 Caixas MB Automatizadas Mód. I
(Novo)

 Gerenciamento das Caixas 

Automatizadas Mód. II (tem pré-requisito)
(Novo)

 Eletricidade Veicular

 Freio Pneumáticos e reparo de válvulas 
(Exceto ACTROS)

Obs:           até 330cv | Ex: 1933/2533/2831/3131...
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Descrição individual dos cursos

Aplicação: Somente para Ônibus EURO5 (OF1721/OF1724)

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:

• Modificações nos novos ônibus MB Euro V

• BlueTec (ARLA32)
- Princípio de funcionamento e características do sistema
- Componentes  e procedimentos de manutenção
- Limitação de potência

• Retarder TELMA Eletromagnético 
- Princípio de funcionamento, componentes, esquemas 

elétricos, diagnóstico

• Suspensão Pneumática
- Princípio de funcionamento, componentes, esquemas 

pneumáticos e elétricos, ajustes e diagnóstico

• Painel de instrumentos
- Utilização do painel no auxílio ao diagnóstico
- Verificação de falhas, valores reais e binários

• ABS
- Princípio de funcionamento, componentes, esquemas 

pneumáticos e elétricos, verificação e diagnóstico

Valor: R$616,00

Novos Ônibus MB – OF 1721/OF1724 – Euro V (Padron)

06



Descrição individual dos cursos

Aplicação: ACTROS Rodoviário e Fora de estrada

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:
• Princípio de funcionamento
• Literatura Técnica de Oficina
• Desmontagem e montagem do motor
• Tolerância dimensional (Medidas/Metrologia...)
• Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
• Sistemas (Alimentação de Diesel/ Lubrificação/ 

Arrefecimento/ Sobrealimentação/ Freio-motor)
• Modificações dos motores EURO III p/ EURO V
• BlueTec (ARLA32) – Princípio de funcionamento
• Testes do motor
• Diagnóstico de falhas 

Valor: R$616,00

Motores Série 500 ( V6-OM501LA & V8-OM502LA)

Aplicação: Todos os veículos comerciais MB Euro5 com 
sistema PLD, ou seja, Ônibus e Caminhões.

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 16horas – 2dias

Conteúdo resumido:
• Princípio de funcionamento do sistema BlueTec5 

convencional e com o novo sistema Liquid Only
• Razões da implantação do PROCONVE P7/EURO 5 no Brasil
• Testes do ARLA 32 (Concentração, contaminação...)
• Desmontagem e montagem de todos os componentes
• Sistema Hidráulico, pneumático e elétrico
• Limitação de potência
• Nova arquitetura eletrônica e módulos envolvidos
• Testes, comparações e comprovação de valores
• Procedimentos e utilização de ferramentas especiais

Valor: R$308,00

BlueTec5 (ARLA32) – Sistema de pós tratamento dos gases de escape
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Descrição individual dos cursos

Aplicação: Ônibus – Rodoviário e Articulado 
Caminhões Extrapesados (AXOR e ACTROSrodov.)

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:
• Princípio de funcionamento
• Literatura Técnica de Oficina
• Desmontagem e montagem do motor
• Tolerância dimensional (Medidas/Metrologia...)
• Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
• Sistemas (Alimentação de Diesel/ Lubrificação/ 

Arrefecimento/ Sobrealimentação/ Freio-motor)
• Modificações dos motores EURO III p/ EURO V
• BlueTec (ARLA32) – Princípio de funcionamento
• Testes do motor
• Diagnóstico de falhas 

Valor: R$616,00

Motores Série 450 ( OM457LA & OM460LA)

Aplicação: Ônibus e Caminhões

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:
• Princípio de funcionamento
• Literatura Técnica de Oficina
• Desmontagem e montagem do motor
• Tolerância dimensional (Medidas/Metrologia...)
• Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
• Sistemas (Alimentação de Diesel/ Lubrificação/ 

Arrefecimento/ Sobrealimentação/ Freio-motor)
• Modificações dos motores EURO III p/ EURO V
• BlueTec (ARLA32) – Princípio de funcionamento
• Testes do motor
• Diagnóstico de falhas 

Valor: R$616,00

Motores Série 900 ( OM904LA / OM906LA / OM924LA / OM926LA)
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Descrição individual dos cursos

Aplicação: Caminhão Actros, Axor e Atego equipados com 
caixas de mudanças automatizadas - POWERSHIFT

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:
• Dados técnicos e Modificações PowerShift 1 e 2 
• Princípio de funcionamento
• Literatura Técnica de Oficina
• Desmontagem e montagem da caixa
• Tolerância dimensional (Medidas/Ajustes/Regulagens...)
• Atuadores da caixa – Desmontagem e Montagem
• Circuitos pneumático, elétrico e hidráulico
• Retarder – Desmontagem e montagem
• Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
• Programação da caixa e embreagem
• Diagnóstico de falhas 

Valor: R$616,00

Caixas MB Automatizadas – G330-12K / G281-12K / G211-12K
(Mód. I)

Aplicação: Caminhão Actros, Axor e Atego equipados com 
caixas de mudanças automatizadas - POWERSHIFT

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:
• Revisão do mód. 1 e de conceitos básicos da eletricidade
• Esquemas elétricos
• Sensores 
• Arquitetura eletrônica, Linhas CAN e Módulos eletrônicos
• Funções especiais e particularidades do sistema
• Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
• Painel de instrumentos (Verificação de falhas, sinais 

analógicos e binários)
• Critério de avaliação da Caixa, Embreagem e Retarder
• Testes da caixa, embreagem e Retarder
• Literatura técnica de oficina
• Resolução de falhas utilizando estratégias de diagnóstico 

Valor: R$616,00

Gerenciamentos das Caixas MB Automatizadas – POWERSHIFT
(Mód. II)
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Descrição individual dos cursos

Aplicação: Ônibus e Caminhões

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 16horas – 2dias

Conteúdo resumido:
• Princípio de funcionamento
• Literatura Técnica de Oficina
• Desmontagem e montagem da caixa
• Tolerância dimensional (Medidas/Ajustes/Regulagens...)
• Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
• Embreagem
• Critério de avaliação da caixa
• Testes da caixa e embreagem
• Diagnóstico de falhas 

Valor: R$308,00

Caixas G 85-6 / G60-6

Aplicação: Ônibus e Caminhões (Exceto Actros)

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:
• Fundamentos da Pneumática
• Literatura técnica de oficina
• Leitura e interpretação de esquemas pneumáticos
• Montagem real de esquemas pneumáticos
• Funcionamento das válvulas
• Desmontagem e montagem das válvulas
• Troca de reparos
• Regulagem das válvulas no veículo e na bancada de teste
• Teste das válvulas no veículo e na bancada de teste
• Diagnóstico de falhas 

Valor: R$616,00

Freio Pneumático e reparo de válvulas
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Descrição individual dos cursos

Aplicação: Ônibus e Caminhões

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 32horas – 4dias

Conteúdo resumido:
• Eletricidade Básica
• Multímetro
• Literatura Técnica de Oficina
• Simbologia elétrica
• Barramentos (Alimentação dos sistemas)
• Leitura e interpretação de esquemas elétricos
• Componentes elétricos
• Dimensionamento de cabos e instalação de circuitos 

adicionais
• Testes, comparações e comprovações de valores
• Diagnóstico de falhas 

Valor: R$616,00

Eletricidade Veicular

Aplicação: Ônibus e Caminhões

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 16horas – 2dias

Conteúdo resumido:
• Módulos eletrônicos (Função) obs. Não abrimos módulos.
• Arquitetura eletrônica
• Linha CAN
• Literatura Técnica de Oficina
• Sensores do motor
• Testes, comparações e comprovação de valores
• Leitura e interpretação de esquemas elétricos
• Códigos de falhas, valores reais e valores binários
• Diagnóstico de falhas 

Valor: R$308,00

Gerenciamento Eletrônico PLD
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Descrição individual dos cursos

Caixas GO 190-6 / GO 210-6 Aplicação: Ônibus O500 – Rodoviário

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 16horas – 2dias

Conteúdo resumido:
• Princípio de funcionamento
• Literatura Técnica de Oficina
• Desmontagem e montagem da caixa
• Tolerância dimensional (Medidas/Ajustes/Regulagens...)
• Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
• Sistemas de trambulação Servo-Shift (Antigo e  o Atual)
• Circuitos e esquemas pneumáticos
• Esquemas elétricos
• Retarder – Princípio de funcionamento e manutenção 

preventiva
• Embreagem
• Critério de avaliação da caixa
• Testes da caixa e da embreagem
• Diagnóstico de falhas 

Valor: 308,00

Eixo traseiro HL4 / HL5 Aplicação: Caminhões e Ônibus

Público: Todos os colaboradores envolvidos na área técnica

Duração: 16horas – 2dias

Conteúdo resumido:
• Princípio de funcionamento
• Literatura Técnica de Oficina
• Desmontagem e montagem do eixo traseiro
• Tolerância dimensional (Medidas/Ajustes/Regulagens...)
• Procedimentos e utilização de ferramentas especiais
• Análise de peças
• Testes do eixo traseiro
• Diagnóstico de falhas 

Valor: R$308,00

Curso disponível mediante demanda para formar turma

Curso disponível mediante demanda para formar turma
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 Contato

Filipe Roger treinamento@minasmaquinas.com.br

Telefone (31) 3369-1817

 Instrutores

João Clarete joaoclarete@minasmaquinas.com.br

Leonardo Morais leonardo.morais@minasmaquinas.com.br

Observação: 

O CTH-MG fica anexo ao Concessionária MNASMÁQUINAS S.A.

 Endereço: 

BR-381, 2211 Km 02 - Bandeirantes 

Contagem - MG

CEP: 32240-090

Contato e endereço – CTH-Minas Gerais
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• 2 Km

Rod Br 381 Fernao Dias - Km 482 SN 

Jardim Piemonte

CEP: 32.689-898 – Betim, Brasil 

Tel.: (31) 2111-1600 

Informações gerais:

h5467-re@accor.com.br

Hotel Ibis Betim

Observações:

• Localizado na divisa de Betim com Contagem fica bem próximo da Minasmáquinas.

• Não há restaurantes próximos, o aluno terá que jantar no hotel ou usar serviço de taxi.
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Sugestão de Hotéis – CTH-Minas Gerais

União Palace Hotel

Observações:

• Ao lado do Carrefour de Contagem (Atrás da empresa FRANCAP)

• Servem janta no hotel

R. Rio Pium-I, 15 - Novo Riacho, 

Contagem - MG 

CEP: 32280-290

Telefone: (31)33958093, 

(31)33963070, (31)33965986 

hoteluniaomg@hotmail.com
• 900m à pé passando na passarela.
• De carro 3 Km (Tem que dar volta).

Manferrari Hotel

• 8 Km

Av. João César de Oliveira, 1090 –

Eldorado - Contagem – MG

CEP: 32.315-000 

Telefone: (31) 3395-5060

www.manferrari.com.br

Observações:

• Mais distante da Minasmaquinas, porém com maior comodidade para os alunos

• Muitos restaurantes próximos com preços variados
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Av. Rio Negro, 818,

B. Riacho das Pedras, 

Contagem - MG

CEP: 32280-000

Telefone:(31) 3391-5792

hotelrionegro@bol.com.br

Rio Negro Hotel

Observações:

• Dificuldade para encontrar restaurante para jantar nas proximidades e não tem no 

hotel.
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Sugestão de Hotéis – CTH-Minas Gerais

• 800m à pé passando na passarela.
• De carro 3,8 Km (Tem que dar volta).

• 1,8 Km à pé.
• De carro 2,5 Km.

Rua Padre José Maria de Man, 805 –

B. Novo Riacho, 

Contagem - MG, 

CEP: 32280-660  

Telefone:(31) 2108-4504 ou  2108-4501

pousadacb@sescmg.com.br

Observações.: 

• Restaurante no local com preço acessível

Clube SESC Pousada - Contagem

mailto:hotelrionegro@bol.com.br
mailto:pousadacb@sescmg.com.br


Sugestão de Transporte em Belo Horizonte e Contagem MG

Av. João Cesar de Oliveira, 6337 / Centro / Contagem, MG

Whatsapp 31 8652.0708

Site: www.contagemaeroporto.com.br

Alisson:  TIM (31) 9134.4466   |  Vivo (31) 9864.7471  

Sugestão de Taxi para o hotel
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