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A gênese do carro mais barato do mundo 
 

"Dá para economizar ainda mais?" Durante seis anos, os 
engenheiros da Tata Motors, na Índia, trabalharam regidos 

por esse mantra. Depois de criar mais de 30 patentes, 
eliminar peças redundantes e envolver a cadeia de 

fornecedores no processo criativo, eles chegaram lá.  
 

No final do mês passado, durante o lançamento comercial 
do Nano, no palco do Parsi Gynkhana, centro de eventos 
no coração de Mumbai, duas pessoas estavam 
especialmente exultantes com o resultado do trabalho. 
Uma delas era o empresário Ratan Tata, dono do 
conglomerado industrial com quase uma centena de 
empresas e faturamento anual perto de 50 bilhões de 
dólares. Entre as companhias do grupo está a Tata Motors, 
maior montadora de automóveis da Índia. Ao som dos 
primeiros acordes do poema sinfônico Assim Falou 
Zaratustra, de Richard Strauss, foi apresentada no evento 
a versão pronta e acabada do Nano, que chega aos 
consumidores pelo preço de 2.000 dólares. "Muita gente 
achou que nossa proposta de fazer um automóvel de boa 
qualidade por esse preço era um blefe", afirmou Tata, no 
evento. Perto do palco, uma figura bigoduda e de estatura 
mediana deixava um pouco de lado a habitual modéstia e 
discrição para se comportar como um pai sorridente e 
orgulhoso ao lado do filho na maternidade. Era Girish 
Wagh, o engenheiro responsável pelo Nano. "Nossa maior 
dificuldade foi a falta de parâmetros", disse ele a EXAME. 
"Não havia no mercado nenhum produto semelhante." 
Link 
 
Tata Nano 
Tata Nano, o carro mais barato do mundo, começa a ser 
vendido 
  

 

Gostaríamos de convidá-lo a responder a pesquisa sobre os Cenários da Indústria Automotiva 2020 - Região 
Metropolitana de Curitiba (RMC). 

A pesquisa é parte de um projeto de Prospectiva Estratégica realizado pelo Sistema Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná (FIEP), com participação da indústria automotiva instalada na região. O objetivo do projeto é 

subsidiar reflexões, análises e recomendações de projetos e políticas que promovam o desenvolvimento do setor 
automotivo no horizonte de 2020. 

Abaixo segue o link da pesquisa que ficará disponível até o dia 30/05/2009. 
http://www.fiepr.org.br/pesquisa/index.php?sid=23112&newtest=Y 
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 NOTÍCIAS 



 

Crise provoca redesenho da indústria automotiva. Link 
LANÇAMENTOS 
Linha 2010 do Celta já está nas revendas. Link 
Peugeot 307 Sedan para deficientes. Link 
Infiniti Essence Concept é o carro. Link 
Imagens do Renault Clio IV vazam na internet. Link 
Homologação dos carros da Fiat deve levar 18 meses. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Comunidade alemã decide ter uma vida sem automóveis e vira referência. Link 
Ministério forma grupos para desenvolver carro elétrico. Link 
Taxa de mistura de biodiesel será de 4% em julho. Link 
Carro para pessoas com deficiência tem banco motorizado. Link 
EMPRESAS 
Fábrica de automóveis chinesa vai instalar unidade no Brasil. Link 
Petrobras busca financiamento na China. Link 
GM paralisará atividades no México. Link 
Renault não vê demanda para chamar 270 afastados. Link 
Fiat confirma interesse pela GM Europa. Link 
Volkswagen freia as conversas sobre sua fusão com a Porsche. Link 
Inovação para a sustentabilidade é tema da comunicação corporativa Bosch. Link 
Volkswagen suspende conversas de fusão com Porsche. Link 
Montadoras alteram agenda de investimentos. Link 
Empresa chinesa entra na briga pela Opel. Link 
RESULTADOS 
Vendas: leves caem 3,95% na quinzena e caminhões 14,73%. Link 
Vendas de veículos novos atingem a marca de 1 milhão. Link 
Cresce déficit na balança comercial de autopeças. Link 
SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES 
CONTRAN institui normas de campanhas educativas. Link 
Sindicato pede que trabalhadores se oponham a corte da GM. Link 
Caminhões devem ter ABS até 2014. Link 
Sindicato canadense anuncia acordo prévio com a GM. Link 
Metalúrgicos de quatro empresas de São Bernardo recebem PLR. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Sem crise, economia informal cresceu 27% em 2008. Link 
China vai emprestar US$ 10 bilhões à Petrobras. Link 
IPI menor também beneficia carro de luxo. Link 
Obama propõe regulação para emissão de poluentes dos carros. Link 
CEPAL diz que Argentina agiu com eficácia perante crise. Link 
Crise lá fora faz desabar as exportações de carros. Link 
Financiadora amplia para 6 anos financiamento de carros. Link 
País reage à crise, mas ainda evita “agenda positiva”. Link 
Crise acelera fusões e aquisições no setor automotivo. Link 
Bovespa retoma fôlego de alta com commodities e NY. Link 
 

 NOTÍCIA COMENTADA 

 

Suspensão temporária do contrato de trabalho é legal e apresenta novas regras.  
No início do mês de maio foi realizada uma palestra sobre a experiência da Renault de suspensão temporária do 
contrato de trabalho com a utilização da Bolsa Qualificação.  
O evento ocorreu na AMCHAM - Câmara Americana de Comércio, e teve como palestrante Marino Roberto Rodilha, 
Gerente Geral de Recursos Humanos da Renault, que mostrou como foi realizada a negociação com sindicato e com 
ministério do trabalho, o planejamento dos cursos e a operacionalização da suspensão temporária dos contratos.  
Segundo o palestrante a decisão em suspender temporariamente os contratos de trabalho foi negociada junto ao 
sindicato dos trabalhadores, e considerada a melhor alternativa para lidar com o contingente excedente de 1000 
funcionários, devido à diminuição momentânea da produção acarretada pela crise que afetou a indústria automotiva 
desde meados de outubro de 2008.  
As negociações começaram em dezembro de 2008, já em janeiro de 2009, logo após o retorno das férias coletivas, os 
trabalhadores votaram em assembléia aceitando a negociação. Já nesta ocasião foi dada aos trabalhadores a 
possibilidade de escolher entre uma lista de cursos quais lhe interessavam realizar, devendo contemplar o total de 100 
horas de curso por trabalhador.  
Os cursos foram realizados em parceria parte com a FACET e FAMEC, 40 horas comuns a todos os trabalhadores, e 
com o SENAI/PR, que disponibilizou uma série de cursos de aperfeiçoamento profissional dentre os quais os 
trabalhadores puderam escolher quais mais lhe interessavam.  
Segundo Marino Roberto Rodilha a possibilidade de escolha dos cursos não só motivou os trabalhadores, como 
também proporcionou que a qualificação melhorasse sua empregabilidade conforme o interesse profissional do próprio 
trabalhador.  
A operacionalização da suspensão temporária dos contratos e da disponibilização da bolsa qualificação para os 
trabalhadores foi articulada junto ao ministério do trabalho e, segundo o palestrante, não foi um processo fácil ou 
simples, porque, por ser uma solução raramente utilizada até então, muitos detalhes da operacionalização não 
estavam regulamentados legislativamente.  
Somente em fevereiro de 2009, a resolução no. 591 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 



CODEFAT regulamenta a utilização da bolsa de qualificação profissional originalmente instituída pela Medida 
Provisória nº 2.164-41, de 2001, que acresceu artigos à Lei nº 7.998, de 1990, inserindo os arts. 2°-A, 2º-B, 3º-A, 7º-A, 
8º-A, 8º-B e 8º-C, que regulamenta o pagamento de bolsa de qualificação profissional ao trabalhador com contrato de 
trabalho suspenso, na forma prevista no art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, desde que esteja 
devidamente matriculado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. 
A nova regulamentação além de esclarecer procedimentos e responsabilidades se mostra mais severa quanto aos 
critérios de utilização da bolsa qualificação. Um exemplo, no caso da Renault a negociação entre empresa, sindicato e 
ministério do trabalho que ocorreu antes desta regulamentação, a quantidade de horas de curso estipulada em 100 
horas por pessoa ao longo de 5 meses, já a nova regulamentação de fevereiro de 2009, estipula carga horária mínima 
de 60 horas por mês para utilização da bolsa qualificação.  
Este aumento de rigor nos critérios para utilização do instrumento de suspensão de contrato e da bolsa qualificação 
demonstra a busca de inibir uma onda de acordos entre empresas e sindicatos que poderia comprometer os recursos 
do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), de onde advém os recursos para pagamento da bolsa qualificação.  
Em entrevista ao jornal Estadão em 08 de Janeiro de 2009[1]  o Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, sua preocupação é 
evitar que o FAT seja um “fundo de amparo aos empresários - e também garantir que não seja contra o trabalhador", 
disse Lupi, para quem a regulamentação mais rígida e exigente é necessária porque "todo mundo vai ficar usando 
isso".  
Para a empresa, a grande vantagem é ser dispensada de recolher encargos sociais e de pagar os salários durante o 
período de suspensão. Daí o temor do governo que o mecanismo seja usado indiscriminadamente. 
Links Relacionados 
Suspensão temporária do contrato de trabalho é legal, mas deve obedecer a certas regras. 
Suspensão temporária do contrato de trabalho.  
RESOLUÇÃO Nº 591, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2009 Publicada no DOU de 12/02/2009.  
SD - Bolsa qualificação 
Bolsa de qualificação profissional – o que é? 
Empregador Pode Se Fazer Da Bolsa Qualificação Para Manter O Emprego 
Governo já teme enxurrada de suspensões de contratos de emprego 
Governo teme suspensão de contratos temporários de trabalho.  
Cresce número de parcelas do seguro-desemprego: Paraná quer aumento para Bolsa Qualificação  

 REFORMA TRIBUTÁRIA 

 
Sites da Administração pública poderão ser obrigados a publicarem editais de licitação completos. Link 
Heráclito quer que reformas estruturais só valham a partir de 2014. Link 
Revista Indústria Brasileira - A importância da Reforma Tributária 

 EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

 

CNPq comemora 58 anos de apoio ao desenvolvimento da ciência brasileira.  
Informações 
Edital MCT/SETEC/CNPq  Nº 67/2008 – RHAE - Pesquisador na Empresa 
Informações importantes - clique aqui 
Edital de Subvenção Econômica Finep 2009 
FINEP - Mais informações 
SENAI e SESI lançam edital de inovação com aporte de R$12,5 milhões. 
Inovação Tecnológica 
Link adicional 

 

Publicação Especial 
  
Cresce número de parcelas do seguro-desemprego: 
Paraná quer aumento para Bolsa Qualificação  
Fonte: Agência Estadual de Notícias 
 
O número de parcelas pagas pelo seguro-desemprego 
aumentará para os setores da economia mais afetados 
pela crise financeira mundial. Nesta quarta-feira (11), o 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – Codefat – aprovou a ampliação do prazo 
de pagamento do benefício para cinco meses até sete 
meses. Atualmente, são pagas de três a cinco parcelas e 
o valor máximo é de R$ 870,01, variando de acordo com 
o salário anterior do trabalhador e o seu tempo de 
serviço.  
O aumento no número de parcelas está previsto em Lei, 
e já é aplicado aos trabalhadores das regiões atingidas 
pelas enchentes de Santa Catarina. Um levantamento 
estatístico do Ministério do Trabalho e Emprego, com 
base no Cadastro-Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), vai identificar setores onde 
houve maior perda de postos de trabalho e que teriam 
direito ao recebimento de até 7 parcelas do benefício. 
Segundo o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, caso a 

DATAS IMPORTANTES  
 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Uma Aventura Moderna – Coleção de Arte 
Renault 
Patrocínio: Renault 
Realização: MAC – USP 
Visitação: de 16 de maio a 09 de agosto 
Museu Oscar Niemeyer 
Rua Marechal Hermes, 999. 
Aberto de terça a domingo, das 10h às 18h. 
R$ 4,00 inteira e R$ 2,00 estudantes 
Link 
 
É lançado o livro de Avaliação Social do Ciclo de Vida. 
Da extração ao descarte de produtos, ocorrem diversos 
impactos ambientais e sociais. A fim de complementar as 
metodologias de avaliação ambiental e de custos do ciclo 
de vida, um Projeto da Iniciativa do Ciclo de Vida do 
Programa das Nações para o Meio Ambiente e da 
Sociedade de Química Ambiental e Toxicológica vem 
sendo realizado desde 2004 para incluir as questões 
sociais na avaliação de produtos.  
Como resultado, foi publicado pelo PNUMA, em maio deste 
ano, o livro Guidelines for Social Life Cycle Assessment of 

                                                
[1]

 http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090108/not_imp304063,0.php 

 



crise se agrave e mais postos de trabalho sejam 
eliminados, o prazo poderia ser estendido para até 10 
meses.  
De acordo com o secretário do Trabalho, Emprego e 
Promoção Social, Nelson Garcia, a ampliação é uma boa 
notícia para os paranaenses que trabalham em 
siderúrgicas e mineradoras. “O Ministério do Trabalho 
deve definir ainda neste mês as atividades que serão 
contempladas. O Paraná vai pressionar para que entrem 
as indústrias de madeira, que registraram retração de 
21% no número de postos de trabalho oferecidos em 
dezembro de 2008 no Estado, e de vestuário, que teve 
queda de 20%”, explica.  
Garcia adianta ainda que o Estado vai pedir a ampliação 
das parcelas também para a Bolsa Qualificação. A 
modalidade de seguro-desemprego é concedida a 
empregados formais com contrato de trabalho suspenso 
temporariamente. Através dela, o trabalhador tem direito 
a receber até cinco parcelas do benefício pago pelo 
Governo Federal enquanto participa de cursos de 
qualificação profissional pagos pelo empregador.  
“O ministro Lupi estará em Curitiba no próximo mês e 
discutiremos a possibilidade de aumentar o período de 
pagamento da Bolsa Qualificação. A medida pode ajudar 
tanto empregados quanto empregadores, já que os 
trabalhadores não ficam desempregados e continuam a 
receber uma renda fixa e o empresário não perde o 
quadro funcional no qual investiu tanto e não gasta com 
o pagamento de rescisão contratual, 13º e férias 
proporcionais”, diz. 
 
AUMENTO NA PROCURA - Dados da Secretaria 
mostram que o número de requerimentos para a Bolsa 
Qualificação foi recorde no Paraná em janeiro deste ano. 
Aproximadamente 3.000 pessoas deram entrada no 
pedido para o receber o benefício. Para se ter ideia do 
que este número significa, durante todo o ano passado 
foram 833 requerentes no Estado.  
 
Fátima Regina Martins Siqueira, supervisora do setor de 
seguro-desemprego da Secretaria, conta que 
normalmente os requerimentos são resultados da 
entressafra na agricultura e feitos por trabalhadores 
rurais de usinas de álcool e açúcar, mas neste mês 
recebemos 853 pedidos de trabalhadores da indústria 
automobilística”, analisa. 
 
MUDANÇAS: Hoje, o CODEFAT aprovou uma nova 
metodologia para o pagamento da Bolsa Qualificação 
paga ao trabalhador que tem o seu contrato de trabalho 
suspenso, de acordo com o previsto na CLT. Para 
concessão do benefício o empregador deverá informar 
ao Ministério a suspensão do contrato de trabalho, com 
cópia da convenção ou acordo coletivo; relação de 
trabalhadores beneficiados; e um plano pedagógico e 
metodológico contendo o objetivo do curso, público alvo 
e estrutura curricular com carga horária de no mínimo 
120 horas para uma suspensão de 2 meses e 300 
horas/aula para contratos suspensos por um período de 
5 meses. 
 

...................................................................................... 
 
RESOLUÇÃO Nº 591, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2009 

Publicada no DOU de 12/02/2009 
 

Dispõe sobre o pagamento da bolsa de qualificação 
profissional instituída pela Medida Provisória nº 2.164-
41, de 2001, que acresceu artigos à Lei nº 7.998, de 

1990. 
 
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que 

de complementar as metodologias de avaliação ambiental 
e de custos do ciclo de vida, um Projeto da Iniciativa do 
Ciclo de Vida do Programa das Nações para o Meio 
Ambiente e da Sociedade de Química Ambiental e 
Toxicológica vem sendo realizado desde 2004 para incluir 
as questões sociais na avaliação de produtos.  
Como resultado, foi publicado pelo PNUMA, em maio deste 
ano, o livro Guidelines for Social Life Cycle Assessment of 
Products (Diretrizes para Avaliação Social de Produtos), 
tendo como um dos autores a professora Dra. Cássia 
Maria Lie Ugaya do Programa de Pós Graduação em 
Engenharia Mecânica e de Materiais e do Departamento 
Acadêmico de Mecânica da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná.  
A versão digital do livro pode ser obtida em 
http://lcinitiative.unep.fr. 

 
 
A RENAULT DE DOISNEAU 
Em comemoração ao Ano da França no Brasil, 
Renault do Brasil 
Governo do Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Cultura 
Casa Andrade Muricy 
Convidam para exposição de fotos de ROBERT 
DOISNEAU 
Link Notícia - Fotos de Doisneau abrem calendário do Ano 
da França 
De 24 de abril a 14 de junho de 2009. 
Terça a sexta, das 10 às 19h 
Sábado, domingo e feriado das 10 às 16h 
Agendamento de visitas guiadas: (41) 3321.4816 
Mais informações: 
www.cam.cultura.pr.gov.br 
cmuricy@pr.gov.br 
relacoesinstitucionais@renault.com  
 
Eventos automotivos 2009 - mais informações  
 
28 e 29 de maio de 2009. 
Local do Evento 
Sessões - Sala de Vídeo Conferência da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná  
Conferência - Mini-Auditório da UTFPR  
UTFPR - Av. Sete de Setembro 3165, Rebouças - Curitiba.  
Aberto ao público – inscrição no local  

 
Link 
 
ABINEE TEC 2009 
Data: 1º a 5 de junho de 2009. 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi - São Paulo/SP. 
Link 



lhe confere o inciso V, do artigo 19, da Lei nº 7.998, de 
11 de janeiro de 1990, resolve:  
Art. 1° Fará jus ao benefício bolsa de qualificação 
profissional, instituída pelo art. 8º da Medida Provisória 
nº 2.164-41, de 2001 que acresceu à Lei nº 7.998/90 os 
arts. 2°-A, 2º-B, 3º-A, 7º-A, 8º-A, 8º-B e 8º-C, o 
trabalhador, com contrato de trabalho suspenso, na 
forma prevista no art. 476-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, devidamente matriculado em curso 
ou programa de qualificação profissional oferecido pelo 
empregador.  
Art. 2° A concessão do benefício bolsa de qualificação 
profissional de que trata o art. 1° desta Resolução, 
deverá observar em face do que preceitua o art. 3°- A, 
da Lei nº 7.998/90, a mesma periodicidade, valores, 
cálculo do número de parcelas, procedimentos 
operacionais e pré-requisitos para habilitação adotados 
para a obtenção do beneficio do seguro desemprego, 
exceto quanto à dispensa sem justa causa. 
Art. 3º Para concessão do benefício de que trata o caput 
do art. 1º, o empregador deverá informar à 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego a 
suspensão do contrato de trabalho acompanhado dos 
seguintes documentos: 
a) cópia da convenção ou do acordo coletivo celebrado 
para este fim; 
b) relação dos trabalhadores a serem beneficiados pela 
medida;  
c) plano pedagógico e medotológico contendo, no 
mínimo, objetivo, público alvo, estrutura curricular e 
carga horária. 
§ 1º Caberá às Superintendências Regionais do 
Trabalho e Emprego, após homologar a Convenção ou o 
acordo coletivo, acompanhar a execução dos cursos e 
fiscalizar a concessão do benefício de que trata o caput 
do art. 1º desta Resolução. 
§ 2º O benefício bolsa de qualificação profissional 
poderá ser requerido nos postos de atendimento do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
Art. 4° Para requerer o beneficio, o trabalhador deverá 
comprovar os requisitos previstos na Lei n° 7.998/90 e 
suas alterações, e apresentar os seguintes documentos: 
I. cópia da convenção ou acordo coletivo celebrado para 
este fim; 
II. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, 
com a anotação da suspensão do contrato de trabalho; 
III. Cópia de comprovante de inscrição em curso ou 
programa de qualificação profissional, oferecido pelo 
empregador, onde deverá constar a duração deste; 
IV. documento de identidade e do CPF;  
V. comprovante de inscrição no PIS; 
Art. 5º O prazo para o trabalhador requerer o benefício 
bolsa de qualificação profissional será o período 
compreendido entre o início e fim da suspensão do 
contrato. 
Art. 6º A primeira parcela do benefício bolsa de 
qualificação profissional será liberada trinta dias após a 
data de suspensão do contrato e as demais a cada trinta 
dias. 
Art. 7° Caso ocorra demissão, após o período de 
suspensão do contrato de trabalho, as parcelas da bolsa 
de qualificação profissional que o empregado tiver 
recebido serão descontadas das parcelas do benefício 
do Seguro-Desemprego a que fizer jus, sendo-lhe 
garantido, no mínimo, o recebimento de uma parcela do 
benefício Seguro-Desemprego. 
Art. 8° O pagamento do benefício bolsa de qualificação 
profissional será suspenso nas seguintes situações: 
I. se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho; 
II. início de percepção de benefício de prestação 
continuada da Previdência Social, exceto auxílio-
acidente e pensão por morte; 
III. comprovada ausência do empregado nos cursos de 



qualificação, observada a frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento). 
Art. 9° O benefício bolsa de qualificação profissional será 
cancelado, nas seguintes situações:  
I. fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho; 
II. por comprovação de falsidade na prestação das 
informações necessárias à habilitação; 
III. por comprovação de fraude com vistas à percepção 
indevida da bolsa; e, 
IV. por morte do beneficiário. 
Art. 10. Os cursos ou programas de qualificação a serem 
oferecidos pelo empregador deverão assegurar 
qualidade pedagógica, carga horária compatível, 
freqüência mínima e estar relacionados com as 
atividades da empresa. 
§ 1º Os cursos de qualificação profissional deverão 
observar a carga horária mínima de: 
I. cento e vinte horas para contratos suspensos pelo 
período de dois meses; 
II. cento e oitenta horas para contratos suspensos pelo 
período de três meses; 
III. duzentas e quarenta horas para contratos suspensos 
pelo período de quatro meses; 
IV. trezentas horas para contratos suspensos pelo 
período de cinco meses. 
§ 2º Será exigida a freqüência mínima de setenta e cinco 
por cento do total de horas letivas. 
§ 3º Os cursos a serem oferecidos pelo empregador 
deverão estar relacionados, preferencialmente, com as 
atividades da empresa e observar: 
I. mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) de ações 
formativas denominadas cursos ou laboratórios;  
II. até 15% (quinze por cento) de ações formativas 
denominadas seminários e oficinas. 
Art. 11. O prazo de carência (período aquisitivo) que 
trata o art. 4º da Lei nº 7.998, de 1990, para recebimento 
de um novo benefício será contado a partir da data de 
suspensão do contrato de trabalho.  
Art. 12. Fica revogada a Resolução do CODEFAT nº 
200, de 4 de novembro de 1998.  
Art.13. Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO 
Presidente do Conselho 
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31 de agosto  
TENDÊNCIAS NO SETOR AUTOMOTIVO 
Hotel WTC, São Paulo, SP 
6 a 8 de outubro 
CONGRESSO SAE BRASIL 
Novembro 
PROPULSÃO E MATRIZ ENERGÉTICA 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, SP 

 
EVENTOS AEA 2009  
28 de maio 
XI Seminário sobre Eletro-Eletrônica Aplicada a Mobilidade 
Centro de Convenções Milenium - São Paulo - SP  
8 de junho 
Jantar do Meio Ambiente – Prêmio AEA de Meio Ambiente 
Espaço Rosa Rosarum - São Paulo - SP  
25 de junho 
Simpósio Internacional de Combustíveis, Biocombustíveis 
e Aditivos 
Centro de Convenções Milenium - São Paulo - SP  
27 de agosto 
Seminário sobre Segurança Veicular 
Centro de Convenções Milenium - São Paulo - SP  
16 a 17 de setembro 
XVII Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva – 
SIMEA 2009 
Centro de Convenções Milenium - São Paulo - SP  
  

FEIRAS E CONGRESSOS NACIONAIS 2009 
16 a 19 de junho 
Brasil Offshore - Feira e Conferência Internacional da 
Indústria Offshore de Petróleo e Gás Macaé Centro - 
Centro Municipal de Convenções, Rod. Amaral Peixoto, km 
170, Macaé, RJ.  
www.mgdobrasil.com.br   
Tel. 11 3816-2227 
14 a 17 de julho 
Intertooling Brasil 2009 – Feira e Congresso Internacional 
de Tecnologia de Ferramentais Expo Center Norte - R. 
José Bernardo Pinto, 333, São Paulo, SP 
www.messebrasil.com.br  
Messe Brasil Feiras e Promoções 
Tel. 47 3451-3000 
Automotivebusiness 

  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2009 
Brno, Autosalon  
4 a 14 de junho de 2009 
Promovido pelaTrade Fairs Brno no Veletrhy Brno, com os 
dias 4 e 5 de junho reservados para a imprensa.  
www.bvv.cz  
Sofia International Motor Show  
12 a 21 de junho de 2009 
Organizado pela Union of the Importers of Automobiles in 
Bulgaria, no Inter Expo Center, com o dia 12 de junho 
reservado para a imprensa.  
www.svab.bg  
 

Frankfurt, 63rd International Motor Show  
15 a 27 de setembro de 2009 
Organizado pela Verband der Automobilindustrie e.V. 
(VDA) no Messegelände, com os dias 15 e 16 de setembro 
reservados para a imprensa.  
www.iaa.de  
 
Sydney International Motor Show  
8 a 18 de outubro de 2009 
Organizado pela Federal Chamber of Automotive Industries 
no Sydney Convention and Exhibition Center, com o dia 8 
de outubro reservado para a imprensa.  
www.sydneymotorshow.com.au  
 



Tokyo, 41st Tokyo Motor Show  
21 de outubro a 8 de novembro de 2009 
Organizado pela Japan Automobile Manufacturers 
Association no Makuhari Messe, com os dias 21 e 22 de 
outubro reservados para a imprensa.  
www.tokyo-motorshow.com  
 
Athens, 8th International Motor Show  
6 a 15 de novembro de 2009 
Organizado pela Association of Motor Vehicle Importers 
Representatives no Former Athens International Airport 
(East). Dia 6 de novembro reservado para a imprensa.  
www.amvir.gr  -  www.seaa.gr  
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