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Vendas de carros em maio surpreendem 
Mês superou resultados de 2008 e de abril. Expectativa pelo fim da 
isenção do IPI aumenta 
 
Mais uma vez, o mercado de automóveis no Brasil surpreendeu. O 
mês de maio fechou com aumento nas vendas tanto em relação a 
abril quanto a maio de 2008. Foram 237.388 unidades vendidas dos 
chamados veículos leves, que reúnem automóveis e utilitários de 
até 3,5 toneladas. Em abril esse total havia sido de 224.413 e em 
maio do ano passado, de 229.976, segundo dados da 
FENABRAVE, a associação das concessionárias. 
O acumulado do ano também apresenta melhora, mais modesta, é 
verdade, mas ainda assim inesperada. Com isso, cresce a 
expectativa pelo fim da isenção do IPI, que contribuiu para manter 
aquecido o mercado este ano. Para alguns especialistas, o governo 
deve reduzir gradativamente a isenção, para não causar um 
impacto muito grande no mercado. 
A FIAT foi a líder de vendas em maio, com 60.619 unidades 
emplacadas, alta de 4,1%, seguida pela VOLKSWAGEN, com 
55.593 unidades e crescimento de 5,5% em relação a abril. A 
CHEVROLET, apesar das notícias ruins vindas da matriz, teve seu 
segundo melhor mês em 2009 com 47.866 exemplares vendidos, 
alta de 17,9%. 
Entre as coadjuvantes, destaque para as sul-coreanas HYUNDAI e 
KIA. Esta última vendeu 1.527 veículos, alta de 23,7% enquanto a 
marca do utilitário Tucson e do sedã Azera ultrapassou a marca de 
5.000 unidades vendidas. Esse volume é próximo do que vende a 
CITROËN, marca que possui produtos fabricados no Brasil e na 
Argentina. 
No pelotão do fundo a SUZUKI e a AUDI foram as marcas que mais 
cresceram: a primeira já é 15ª marca mais vendida do país e a 
segunda emplacou 40% a mais se comparado a abril. 
Link 
Automotivebusiness - Vendas acumuladas no ano empatam com 
as de 2008 
Vendas de novos registram alta de 5,78%  

Link 

 

 

 

Confira aqui a estatística na íntegra 



 

 

Aguarde, em breve, novidades!!! 

 

 
 NOTÍCIAS 

 

LANÇAMENTOS 
Fiat Strada cabine dupla chega em 2009. Link 
Audi promete novos modelos e aportes em marketing para liderar. Link 
Conheça o francês Smera, elétrico de dois lugares. Link 
Citroën divulga novo configurador automotivo. Link 
Ford apresenta a Transit na Feira Hospitalar 2009. Link 
VW Amarok sem disfarces - Conheça, por dentro e por fora, como será a picape média da VW. Link 
Mille x Gol: o que vale é a economia. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Carro movido a ar comprimido será usado em aeroportos. Link 
Dispositivo para carros diminui a emissão de CO2, economiza 40% de combustível e aumenta a potência do veículo. Link 
Expansão internacional do etanol. Link 
Volvo prepara novo híbrido para 2012. Link 
Há 30 anos, etanol chegava aos postos. Link 
Oportunidade para o Brasil na área de biocombustíveis. Link 
FEI expõe protótipos de utilitários e de anfíbio militar. Link 
EMPRESAS 
Como evolui a GM no Brasil? Ardila responde. Link 
Colapso da GM e da Chrysler seria devastador. Link 
Em pedido de concordata, GM diz ter US$ 173 bilhões em dívida. Link 
Ex-vice-presidente da GM no Brasil discute os impactos da concordata da empresa. Link 
GM manterá os empregos até o final de junho, diz presidente. Link 
GM do Brasil terá de buscar como sobreviver. Link 
VW comemora alta nas vendas, mas alerta para o fim do desconto do IPI. Link 
Chery monta rede de concessionárias no Brasil. Link 
RESULTADOS 
Produção de veículos puxa indústria em abril. Link 
Produção industrial do Paraná se mantém estável em abril. Link 
SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES 
Especialista em benchmarking de concessionários é atração do IV Encontro das Novas Lideranças. Link 
Informativo FENABRAVE – usados. Link 
Mês da Manutenção Preventiva: vitória dos reparadores de veículos. Link 
SINDIMETAL pode retomar “Paraná Automotivo”. Link 
ABC quer primazia na produção de veículos. Link 
SINCOPEÇAS-SP divulga lista de autopeças com alíquota zero do PIS e COFINS. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Crise bate mais forte no Paraná. Link 



Redução do IPI funcionou - Vendas até maio deverão ficar quase iguais às de 2008, o melhor da indústria na história brasileira. Link 
Governo vai incentivar venda de caminhões no país, diz Miguel Jorge. Link 
Carros elétricos podem ficar isentos de IPI. Link 
Motocicletas, motonetas, bicicletas e triciclos elétricos agora são cicloelétricos, resolve o CONTRAN. Link 
Opositores tentam bloquear venda da Chrysler. Link 

 NOTÍCIA COMENTADA 

 

 
Nanotecnologia 
A nanotecnologia é a capacidade potencial de produzir novos materiais e estruturas em escala nanométrica (10-9 m) e está 
associada a diversas áreas (medicina, física, química, biologia, eletrônica, engenharia dos materiais e ciência da computação, 
ciências sociais).  
Especialistas dizem que o resultado desta forma de produção será uma nova revolução industrial, que impactará significativamente 
nas áreas econômicas, militares, ambientais e sociais. Esta última foi o foco do workshop “Nanotecnologia na América do Sul: 
Desenvolvimento e Implicações Sociais”, realizado na UTFPR, nos dias 28 e 29 de Maio em Curitiba. 
Neste evento os palestrantes atentaram para os benefícios da nanotecnologia, mas não deixaram de alertar sobre os possíveis 
problemas que esta pode causar. A nanotecnologia proporciona uma maior eficiência nos produtos, aumenta suas funcionalidades 
e pode reduzir a quantidade de matéria-prima necessária para a produção. Foram destacadas algumas inovações utilizando a 
nanotecnologia: maior durabilidade dos pneus, parede que absorve balas, carro que armazena suas configurações iniciais e se 
conserta, autonomia dos automóveis elétricos (lítio), película antiaderente no parabrisa dos carros, separar petróleo da areia e do 
pântano, bactéria que reduz os poluentes minerais, entre muitas outras aplicações. 
Entretanto, não são somente aspectos positivos que a nanotecnologia pode trazer. Desconhece-se a escala toxicológica das 
nanopartículas e o seu ciclo de vida, o que dificulta a regulamentação para a atividade. Atualmente há muita discussão sobre o 
tema, mas não existem regras oficiais. As patentes, mais um problema neste ramo, barram o progresso, a inovação e o 
desenvolvimento científico na área. Outra preocupação é quanto à poluição causada pelas nanomatérias e seus impactos ao meio 
ambiente. Desta forma vem o questionamento: “Quem é afetado pela nanotecnologia?”. Muitas implicações sociais devem ser 
consideradas, como uma nova divisão social do trabalho; a diminuição do consumo, pelo fato dos produtos se tornarem mais 
resistentes; a diminuição do emprego, bem como novos postos de trabalho a serem criados; e os padrões de consumo serão 
alterados. 
Links relacionados: 
Rede Latinoamericana de Nanotecnologia e Sociedade 
Nanotecnologia - FAPESP  
Nanotecnologia - O futuro em um nível atômico 

 REFORMA TRIBUTÁRIA 

 
Reforma tributária - um anseio da sociedade. Link 
Palocci: reforma tributária depende agora de líderes. 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 
 

 
  
Guia da Criança Segura Pedestre 
Fonte: Criança Segura Brasil 
 
Mediante experiências em Curitiba e em São Paulo nos últimos 
quatro anos, percebeu-se uma demanda de solicitações para 
implantação de um programa capaz de orientar pais, responsáveis 
e crianças a se comportarem corretamente diante do trânsito, 
orientadas principalmente por comunidades constituídas. A fim de 
se ampliarem tais ações optou-se pelo desenvolvimento de um 
Guia como ferramenta de disseminação para as comunidades 
interessadas na execução de um programa de prevenção de 
acidentes de trânsito envolvendo crianças e adolescentes até 14 
anos. O projeto contou com o envolvimento de especialistas de 
várias áreas e localidades do país. Após encontros e reuniões, 
foram elaborados roteiros e conteúdos. Diante das idéias e 
conhecimentos selecionados, concluiu-se que o Guia deveria 
pautar-se por uma linha mestra: trabalhar com uma visão ampla e 
abrangente acerca do tema, e ir além do mero ensinamento de 
placas de sinalização e de regras do trânsito.  
Neste Guia, a intenção é proporcionar à comunidade momentos 
de análise e de reflexão sobre os mais diversos aspectos 
relacionados com o trânsito. Você poderá usar a parte do Guia 
que lhe pareça relevante e possível de ser adotada em sua 
comunidade. Lembramos que este Guia tem por finalidade somar-
se a outras propostas educacionais na área de trânsito, já 
incorporadas pela comunidade. Tal implementação não exige que 
se abandone qualquer trabalho ou ação que esteja sendo 
realizada, tendo em vista que a troca de experiências atua como 
um valioso instrumento para o enriquecimento deste Programa.  
 
O Guia foi elaborado para ajudar você a:  

� Compreender como, por que e onde ocorrem os acidentes 
com crianças na condição de pedestres;  

� Compreender não apenas o significado de um evento de 
cunho mobilizador, mas, sobretudo, a efetividade de tal 
evento;  

� Examinar a situação de segurança das crianças em 
relação a locais e situações de perigo e orientar essas 
crianças a se comportarem de acordo com as noções que 
se deseja transmitir;  

� Criar um plano de ação abrangente para melhorar a 
segurança das crianças na sua comunidade.  

A criança pedestre deve ter acesso a informações e orientações 
para que possa adotar um comportamento adequado diante aos 
possíveis perigos que o trânsito venha oferecer. Na verdade, 
acreditamos que não apenas as crianças, mas todos os demais 
pedestres têm o direito de caminhar em locais mais seguros. 
Esperamos que esta proposta de melhorar a segurança das 
crianças como pedestre na sua comunidade se mantenha e que 
este Guia atue efetivamente como referencial para que as 
pessoas envolvidas tenham a oportunidade de conhecer e de 
respeitar as leis de trânsito.  
 
Entendendo a Criança como Pedestre 
Para iniciar um programa de prevenção de acidentes de trânsito, é 

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 
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  
 

Restaurante Tecnoparque 



muito importante que você disponha de conhecimentos a respeito 
das pessoas que correm maior risco de sofrer acidentes na 
condição de pedestres. Também é preciso saber onde, como, 
quando e por que ocorrem os atropelamentos. Este será o 
primeiro passo não apenas para se elaborar, mas principalmente 
para se implementar uma iniciativa na comunidade contemplando 
a meta de melhorar a segurança dos pedestres.  
As informações sobre o desenvolvimento e sobre os fatores de 
risco de acidentes envolvendo crianças que circulam nas ruas 
como pedestres destacam-se como noções imprescindíveis que 
todos devem possuir para atenuar os riscos de acidentes 
envolvendo esse universo de pessoas.  
 
Quem corre Risco? 
Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada ano cerca de 6 mil 
crianças morrem e outras 140 mil são hospitalizadas em 
decorrência de acidentes. Acesse os gráficos nos links laterais. 
Somente o trânsito é responsável por quase metade dessas 
mortes.  
As crianças podem estar em maior ou menor risco de sofrer 
atropelamentos de acordo com a faixa etária ou o sexo. Por isso, 
é importante entender quem são as maiores vítimas conforme os 
itens que seguem:  
 
Crianças menores de 5 anos 
Os pedestres menores de cinco anos normalmente não 
apresentam índices significativos de taxas de mortalidade por 
atropelamento. Em parte isso pode ser explicado pela menor 
exposição de tais crianças, pois estariam sob vigilância e/ou em 
companhia mais intensa dos pais ou dos responsáveis.  
 
Crianças de 5 a 10 anos 
O atropelamento se destaca como a principal causa de morte por 
acidentes envolvendo crianças na faixa etária que oscila entre 
cinco a dez anos. Freqüentemente as crianças nesta idade estão 
iniciando a vida escolar, por isso apresentam uma "janela de 
vulnerabilidade" nas quais tanto as expectativas quanto as 
demandas dos adultos extrapolam as habilidades que essas 
mesmas crianças têm condições de oferecer, se visualizadas na 
condição de pedestres de quem se espera maturidade suficiente 
para realizar uma travessia com segurança. Assim, com os 
responsáveis superestimando as habilidades desse ser ainda em 
formação, a criança acima de cinco anos estaria, de certa forma, 
mais exposta aos perigos e, por essa razão, muito mais vulnerável 
a acidentes de trânsito.  
 
Crianças e adolescentes acima dos 10 anos 
O grupo etário acima dos dez anos apresenta redução do nível 
mortalidade por acidentes de trânsito, mas merece destaque 
igualmente pois se registram óbitos em 70% das vítimas acima de 
10 anos causados por acidentes de trânsito envolvendo 
passageiros ou condutores de veículos automotores 
(VASCONCELOS e LIMA, 1998).  
 
Meninos x meninas 
Como acontece em outras ocorrências de morte por causas 
externas, na condição de pedestres os meninos se destacam 
como vítimas mais freqüentemente que as meninas.  
Segundo THOMPSON, RIVARA e BARBER, MELLO JORGE, 
WAKSMAN, BASSAOLS, BASSO, CHAN, citados por ALVES 
(2001, p. 44), no Brasil, em estudos realizados nas cidades de 
São Paulo, Porto Alegre e Londrina, constatou-se predomínio de 
ocorrências em relação ao sexo masculino de até 2,1:1.  
ALVES (2001, p. 45) observou em Curitiba, a predominância do 
sexo masculino nos óbitos por acidentes de trânsito envolvendo 

A partir de agora, a FIEP está oferecendo aos empresários e 
executivos do segmento industrial palestras com foco na 
inovação da indústria, tecnologia e sustentabilidade, que 
acontecem toda quinta-feira, sempre das 12h30 às 14h, no 
Restaurante Tecnoparque (CIETEP). 
CIETEP - Centro de Inovação, Educação, Tecnologia e 
Empreendedorismo do Paraná.  
Av. Comendador Franco, 1341 - Jardim Botânico – Curitiba - 
PR.  
Veja como chegar 
Mais informações pelo telefone (41) 3271-7656 ou pelo e-mail 
centrodeeventos@fiepr.org.br 

Participe! Preencha o formulário e faça sua reserva.  
Investimento: R$ 25,00 

Dia 18/06/09 
O presidente da Agência Curitiba de 
Desenvolvimento S/A, Juraci Barbosa Sobrinho, 
apresentará o Projeto Tecnoparque! 

Faça a sua reserva! 
 

Programação - Fóruns Setoriais 
Data: Abril a Julho de 2009 
Duração: das 14h30 às 19h00 
Local: CIETEP - Curitiba - Paraná 
Público: Empresários e Executivos das Indústrias do Paraná 

08/julho -  Setor Automotivo 
Mais informações sobre Fóruns Setoriais 

 
Eventos automotivos 2009 - mais informações  
 
3ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
Presença da China na América Latina 
São Paulo – 30 de junho de 2009. 
Link  
 
IX Conferência ANPEI de Inovação Tecnológica 
8 a 10 de junho de 2009-05-18 
Local: FIERGS – Porto Alegre/RS. 
Link  
 
XIX Congresso FENABRAVE  
Datas:  
12, 13 e 14 de setembro de 2009 (sábado, domingo e 
segunda-feira) 
Local: 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Endereço: 
Eixo Monumental Canteiro Central - SDC Setor de Divulgação 
Cultural - Região Central do Plano Piloto. 
Link 
 
SEMINÁRIOS AUTODATA 2009 
  

17 de agosto  



menores de 14 anos (68,79%), registra-se na proporção de 2,2:1 
em relação aos menores do sexo feminino (p=0,0000), e segue o 
perfil mundial.  
 
Ambiente socioeconômico 
As crianças que vivem em regiões onde se concentram 
populações de baixa renda são mais propensas a atropelamentos. 
Muitos estudos de diferentes países têm relatado que crianças de 
baixo contexto socioeconômico correm maiores riscos de sofrer 
lesões quando se encontram transitando na condição de 
pedestres.  
 

Alguns resultados da pesquisa de meio ambiente  
ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ ANCHIETA  

Total: 189 pesquisas respondidas 

Você tem espaço para caminhar? 

 
 

Alguns problemas 

 
 
Legislação de Trânsito 
Lei n 9.503 - 22 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro 
Conheça aqui as principais normas de trânsito para:  
Principais normas de trânsito para pedestres, ciclistas e 
ocupantes de veículos  
Ciclistas  
Ocupantes de Veículos - Passageiros  
Resolução N° 15/98  

Leia artigo na íntegra aqui 
Notícias relacionadas: 

Budget 2010 
São Paulo 
19 e 20 de outubro  
Perspectivas 2010 
Hotel WTC – São Paulo 
9 de novembro  
Transportes e Mercosul 
Hotel Intercity, Caxias do Sul, RS 

 
SIMPÓSIOS SAE BRASIL 2009 
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  
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 
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.  



Criança e Trânsito: é desde pequeno que se faz prevenção! 
A criança no trânsito 
A Criança e o Trânsito 
 

 

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  

Link - Calendário Automotive Business 
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