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DESTAQUES 

 
 

Fosh Automotive – novo carro elétrico em 
18/agosto 
Link 

Temporada de contratações será aberta nos 
próximos meses 

As fábricas do setor automotivo do Paraná 
devem abrir uma nova temporada de 
contratações nos próximos meses. Segundo o 
vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
da Grande Curitiba, Claudio Gramm. 

Link 

NOTÍCIAS 
 
Carro zero fica mais barato no mês de julho. Link 
Volkswagen registra lucro no Brasil após nove anos. Link 

GM lança utilitário esportivo de luxo que possui motor híbrido. Link 

Vendas internas foram destaque com alta de 18,4%. Link 

Vendas de carros na índia recuam 1,71% em julho. Link 

Indústria Automotiva: Montadoras investem R$ 4,4 bi em caminhões. Link 

Mais um mês de recordes para o setor automotivo. Link 

Alunos do PCP (Programa de Capacitação Profissional) recebem certificados – Escola Senai 
Catalão e parceria IEL. Link 

Mitos e verdades: saiba o que é eficaz para economizar combustível e dinheiro. Link 

GM ganha licença para fábrica em SC - Unidade começará a produzir no quarto trimestre de 2009. 
Link 

Chrysler confirma negociação com Fiat. Link 
Mercado enfrenta desafios para transformar o etanol em commodity. Link 

Lei anti-monopólio entra em vigor na China. Link 
Importações de veículos crescem 53,15% no 1º semestre. Link 

GM investirá US$ 900 milhões para ajustar capacidade de produção. Link 
 
 



Publicação Especial 
 
Evento: '5º Fórum Sae Brasil De Tecnologia 
De Motores Diesel' 
Maria do Socorro Diogo 
 
De acordo com Olivier Boutaud, ‘chairman’ do 
5o Fórum SAE BRASIL de Tecnologia de 
Motores Diesel, enquanto os motores diesel são 
cada vez mais desejados entre os consumidores 
de carros de passeio ao redor do mundo, no 
Brasil estão apenas associados a ônibus e 
caminhões, já que ainda não são permitidos em 
automóveis no País. 
“O fórum levantará um debate sobre a inserção 
de automóveis movidos a diesel no Brasil, sua 
viabilidade econômica, os desafios a serem 
superados e a busca de caminhos para um 
futuro sustentável”, adianta Boutaud, ao 
comentar que as versões diesel atingiram os 
níveis de emissões do Proconve 5 (Euro III) em 
2005 e a meta agora é atingir os níveis 
Proconve 6 (Euro IV), que prevê a 
comercialização de veículos menos poluentes e 
a distribuição do combustível com menor teor de 
enxofre. As mudanças proporcionadas com os 
motores diesel Proconve 5 para o consumidor, 
fabricantes e fornecedores de autopeças 
também serão abordadas no encontro. 
Assim, sob o tema ‘O Futuro da Tecnologia 
Diesel no Brasil’, o fórum reunirá dois painéis - 
‘Caminhos para a Tecnologia’ e ‘Visão de 
Mercado’ – e uma mesa-redonda, intitulada 
‘Inserção de Automóveis a Diesel no Brasil’, com 
a participação das maiores autoridades técnicas 
e políticas no assunto, do Brasil e Exterior. Além 
de debates, direcionados para a busca de um 
futuro sustentável, o fórum inclui uma mostra 
tecnológica com as últimas novidades na área. 
“É uma rica oportunidade para os profissionais 
de todas as áreas relacionadas com o mundo 
diesel no Brasil e Exterior trocarem experiências 
e aumentarem seu networking”, adianta Olivier 
Boutaud.  
  
Confira aqui a reportagem na íntegra. 
 

www.biodieselbr.com 
 

Datas Importantes 
 
21 a 23/08/2008 
XVIII – Congresso FENABRAVE 
ExpoCuritiba 
Campus da UnicemP - Universidade Positivo 
Palestra com CARLOS GHOSN 
(Presidente Mundial Grupos Renault/Nissan) 
Tema: “O Mercado Mundial de automóveis e as 
lições a serem assimiladas”. 
Mais informações 

 
Até 28/08/2008 
Prêmio FINEP de Inovação 
O Prêmio Finep de Inovação irá selecionar 
projetos de âmbitos regionais. Os vencedores 
regionais de cada categoria concorrerão entre 
si a etapa nacional. O lançamento do Prêmio 
Finep da região Sul foi realizado no dia 15 de 
maio, em Curitiba (PR).  
Acesse o site:  www2.finep.gov.br/premio/  
 

28 e 29/08/2008 
FÓRUM DIESEL SAE BRASIL 
Curitiba/PR 
Organização: SAE BRASIL  
Seção Paraná e Santa Catarina 
Link 

 

9/09/2008 
Seminários de Inovação 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
O principal objetivo dos Seminários é difundir a 
importância da inovação para o incremento de 
competitividade nas empresas. O evento é 
dirigido, principalmente, a empresários e 
estudantes, que poderão conhecer os 
instrumentos de incentivo à inovação 
existentes em todo o País.  
Mais informações 

 
12 a 14/11/08 
NANOTEC 2008 
Centro de Exposições Imigrantes 
São Paulo/SP 
Link 
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