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DESTAQUES 
Volkswagen lança 3º turno em Resende 
A maior exportadora de caminhões do país, a 
Volkswagen Caminhões e Ônibus, inaugurou o 
terceiro turno e o Centro Logístico da fábrica em 
Resende, no Vale do Paraíba. O presidente da 
montadora no Brasil, Roberto Cortes, e o 
presidente mundial da Volkswagen Veículos 
Comerciais, Stephan Schaller, anunciaram 
investimentos de R$ 1 bilhão até 2012 e a 
geração de 1.300 empregos diretos com a 
produção ininterrupta. 
A expectativa da montadora é atingir o recorde 
de produção este ano, com 60 mil unidades, um 
aumento de 35% em relação a 2007, quando 
foram produzidas 47 mil unidades. A produção 
suprirá a demanda do mercado interno e 
externo, que inclui 30 países. 
Link  
 

GM começa a oferecer vagas em Joinville 
A General Motors vai priorizar a contratação de 
pessoas que moram em Joinville para a nova unidade 
industrial que vai ser construída na mais populosa 
cidade do Estado, a partir do próximo mês.  
Segundo o diretor de assuntos institucionais da 
empresa, Luiz Moan, a grande maioria dos 500 
funcionários que serão empregados deverá ser da 
cidade. É filosofia da GM contratar o menor número 
possível de pessoas de fora, diz Moan.  
A empresa está investindo R$ 350 milhões na 
construção de uma fábrica de motores e de 
cabeçotes.  
Link 

 

NOTÍCIAS 

Associação estuda proposta de reciclagem de veículos sem condições de circular. Link 
Futuro da GM depende do sucesso do Chevrolet Volt. Link 
Frontier passa a ser feita no Brasil e fica mais barata. Link 
Nissan antevê protótipo totalmente livre de colisões. Link 
GM pode fabricar novo Astra em planta mexicana. Link 
GM começa a oferecer vagas em Joinville. Link  
Imagens do Viva - a arma da GM contra Fox e Sandero. Link 
Ford utilizará crédito de ICMS para expandir fábrica. Link  
GM espera avanço de até 15% em vendas na China. Link 
Opel híbrido terá estilo próprio. Link 
Vendas da Volvo crescem 4% em agosto. Link 
Mercado acredita que Porsche poderá tentar a aquisição total da Volkswagen. Link 
Link adicional 1 Link adicional 2 
Bosch apresenta soluções para veículos mais confortáveis e menos poluentes durante o SIMEA 2008. 
Link 
Ford produz 2 milhões de motores Zetec. Link 
GM comemora em dia histórico! A marca completa 100 anos: lança Volt e corta produção do Corvette. 
Link 
Nissan abre dois turnos de produção no PR. Link 
Com o Línea a Fiat volta a disputar mercado. Link  
Fábrica da Hyundai será em Piracicaba. Link 
Espetáculo “Calota e Gasolina” alia arte e educação. Link 



 

Publicação Especial 

SIMEA – Simpósio Internacional de 
Engenharia Automotiva 

“O Aquecimento Global e a Mobilidade no 
Século XXI: Tecnologias para a obtenção do 
desenvolvimento sustentável”  

Fonte: AEA 

O SIMEA 2008 - Simpósio Internacional de 
Engenharia Automotiva atraiu mais de 500 
pessoas durante os dois dias em que foi 
realizado, 17 e 18 de setembro, no Millenium 
Centro de Convenções. Nos painéis, que 
discutiram o avanço no desenvolvimento da 
mobilidade e seus impactos no meio ambiente, 
cerca de 200 pessoas estiveram presentes a 
cada um dos quatro painéis. Na cerimônia de 
abertura, um recorde de público: mais de 300 
pessoas lotaram o auditório para assistir às 
poderações de José Parro, presidente da AEA, 
Jackson Schneider, presidente da ANFAVEA e 
representantes do Ministério do 
Desenvolvimento Industrial e Comercial e da 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento.  
O sucesso do evento, que contou ainda com 30 
palestras técnicas, algumas com mais de 100 
participantes. 
  
 
Confira aqui a relação de trabalhos 
apresentados. 
 
 
UMA VISÃO GERAL DOS VEÍCULOS 
ELÉTRICOS, HÍBRIDOS E CÉLULA A 
COMBUSTÍVEL NO BRASIL. 
 
Autores: Max Mauro Dias Santos e Gabriel Gilvander Tomaz 
Gonçalves 
 
Este artigo apresenta as principais 
características dos veículos elétricos, híbridos e 
célula a combustível, no cenário nacional. O 
estudo consiste em verificar as principais 
arquiteturas, formas de acionamento, motores, 
armazenadores de energia e principais 
tecnologias disponíveis atualmente. Os veículos 
elétricos podem ser classificados como: veículo 
elétrico, veículo elétrico hibrido e veículo de 
célula a combustível. Será dada uma direção 
especial dos principais fornecedores de veículos 
elétricos urbanos e suas tendências de 
aplicação no cenário nacional. Atualmente tem-
se uma crescente demanda em adotar-se esta 
tecnologia como motivadora para questões de 
redução da poluição ambiental e escassez do 

Datas Importantes  
 
23, 24 e 25/09/2008 
ISA EXPO 2008 
13º Seminário e Exposição de Instrumentação, 
Sistemas e Automação.  
Centro de Convenções Expo Unimed Curitiba/PR. 
Principal evento de Automação Industrial da região 
sul, o “ISA EXPO 2008 – Seminário Técnico e 
Exposição de Instrumentação, Sistemas e 
Automação”, comemora sua 13° edição bastante 
modificado e com grandes investimentos. 
Link 

 
24, 25, 26 e 27/09/2008 
EXPOMAC 
17ª Feira Sul Brasileira da Indústria Metal-
Mecânica 
Expotrade – Pinhais – Curitiba/PR 
Link 

 
30/09/2008 
Seminário de Produtos Automotivos 
A otimização 
Como projetar componentes mais leves e com maior 
durabilidade? 
Milenium Centro de Convenções/SP 
Link 

Datas Importantes - Outubro 
 
7, 8 e 9/10/2008 
Congresso SAE Brasil 
XVII Congresso e Exposição Internacionais de 
Tecnologia da mobilidade 
Expo Center Norte Pavilhões Branco I e II. 
Link 

 
7 a 11/10/2008 
AUTOMEC PESADOS E COMERCIAIS 
1ª Feira Internacional especializada em peças, 
equipamentos e serviços para veículos. 
Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi/SP 
Link 

27 e 28/10/2008 
Seminário Autodata 
Setor Automotivo Perspectivas 2009 
Hotel WTC – São Paulo/SP 
A indústria automotiva planeja 2009. 
Presidentes e alguns dos principais executivos das 
maiores montadoras e fornecedores da Indústria 
Automobilística no país vão discutir questões de 
perspectivas futuras. 
Link 

 
28 e 29/10/2008 
SIMPÓSIO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS 
Milenium Centro de Convenções/SP 
Link 



petróleo. Entretanto, este estudo serve como 
base motivadora e informativa para aqueles que 
pretendem aprofundar-se mais nesta tendência 
tecnológica de futuro na área de mobilidade. 
 
Artigo na íntegra 

 
30/10 a 9/11/2008 
25º SALÃO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL 
Pavilhão de Exposições do Anhembi – SP 
Clique aqui para informações 
www.salaodoautomovel.com.br 
 
13/11/2008 
SEMINÁRIO DE NOVAS TECNOLOGIAS 
AEA – Associação Brasileira de Engenharia 
Automotiva 
Link 

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