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DESTAQUES 

1º Encontro do Comitê Técnico 

A 1ª reunião do Comitê Gestor ocorreu no dia 
07/08/2008, no CIETEP, e contou com a participação 
dos presidentes das seguintes empresas: 
Volkswagen, Renault, Igasa, Johnson Controls, 
Bosch, Denso, Hübner, Fiat e Volvo. Na ocasião os 
participantes consideraram de extrema relevância a 
composição de um Comitê Técnico, composto por 
representantes das mesmas empresas. 

Este Comitê Técnico esteve reunido no dia 
24/09/2008 com a atribuição de apoiar a equipe 
técnica do ODI/PR em temáticas relevantes para a 
definição da trajetória de futuro do setor, a partir de 
experiência, conhecimento da empresa e percepções 
de futuro. A temática deste 1º encontro foi: 
PESSOAS, onde a reflexão de idéias percebidas 
avançou para a composição de ações. 

 
Contato com ariane.hinca@fiepr.org.br 

NOTÍCIAS 

Hyundai confirma fábrica em Piracicaba - Montadora coreana produzirá carro compacto no interior paulista. Link 

Setor de não-tecidos cresce com a produção para automóveis. Link 
Pinhão-manso e mamona atraem estrangeiros na corrida pelo biodiesel. Link 

Relatório rastreia cinco culturas que podem gerar combustível. Link 
Protótipo Nissan a hidrogênio é mostrado em Lisboa. Link 
Reciclagem pode chegar aos veículos. Link 

O Brasil e a sucata automotiva. Link 

RH e presidente em sintonia é a chave para ter funcionários motivados. Link 

VW divulga fotos de sua 'picape-conceito'. Link 

O Congresso americano provavelmente aprovará no final desta semana um pacote de ajudas ao setor 
automotivo no valor de US$ 25 bilhões. Link 

TRW estréia no You Tube com vídeos sobre segurança automotiva ativa e passiva. Link 

Merkel quer manter a lei Volkswagen. Link 

São Paulo ganha Estação de Inspeção Veicular Gratuita. Link 
VDO lança campanha nacional do disco de tacógrafo. Link 

Nino Faróis cresce e amplia produção. Link 
Presidente da GM defende empresa no YouTube. Link 
Renault abre 2º turno para produzir Nissan Frontier. Link 
Volvo inicia campanha Motorista da Vez entre funcionários. Link 

Carros com luzes diurnas dentro de três anos. Link 

Celular com função de chave abre o carro e dá partida. Link 



Volkswagen quer comprar mais ações da Scania. Link 

 

Publicação Especial 

Honda revela tecnologias de segurança 
Que os modelos da Honda contam com níveis 
consideráveis de segurança, isso ninguém tem 
dúvidas. Mas para continuar com essa imagem, a 
companhia japonesa continua criando inovações para 
proteger seus clientes. Foi o caso de um novo 
sistema de airbags e uma nova tecnologia para 
câmeras.  
O novo airbag i-SRS não se difere muito do 
convencional, mas as bolsas de ar são infladas de 
forma espiral, o que, de acordo com o fabricante, 
proporciona uma área maior de proteção e uma 
expansão mais rápida do mecanismo. Além disso, 
uma válvula de escape controlaria a pressão do gás, 
ajudando a não sufocar a cabeça do motorista em 
caso de acidente.  
A outra novidade é em relação às câmeras de 
segurança do modelo, que lembra um pouco o 
sistema Around View Monitor da Nissan. São quatro 
imagens panorâmicas CCD situadas nos pára-
choques do automóvel e nos espelhos retrovisores. O 
motorista poderá controlar os ângulos e utilizar 
combinações, o que será muito útil em cruzamentos, 
por exemplo, quando precisamos ver os dois lados da 
rua.  
Até agora, ainda não sabemos em quais modelos 
essas tecnologias chegarão inicialmente, mas 
acredita-se que os airbags serão utilizados já em 
novembro próximo, no modelo Life, vendido no 
mercado japonês. A câmera ainda é um mistério. 

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

 
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 

 
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 
 
4, 5 e 6/11/2008 



 
Link 

Confira aqui uma apresentação técnica sobre o tema. 
  
 
Evolução do Mercado Brasileiro no Uso de 
Sistemas de Segurança: ABS e AIR BAG 
 

 
Fonte: AEA - material Cesvi 

 
IEL PARANÁ PROMOVE FEIRA DE ESTÁGIOS E 
PROFISSÕES 
Processos seletivos, workshops, exposições e palestras 
fazem parte da programação da Feira, que acontece em 
novembro, em Curitiba. 
As empresas interessadas em participar da Expotalentos 
2008, podem entrar contato com o IEL, pelo e-mail 
expotalentos@ielpr.org.br ou telefone (41) 3271-9410. 
Para visitação, participação nos eventos e seleções, as 
inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site 
www.ielpr.org.br/expotalentos. 

 
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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