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Curitiba abre o Salão do Automóvel I Seminário SAE BRASIL de Sistemas de Manufatura 

  

 
  

A 14ª edição do Salão do Automóvel de Curitiba acontece entre 20 e 28 de 
novembro no Expotrade Convention Center, em Pinhais, PR. 

  
O evento, promovido com o apoio da Associação das Concessionárias Autorizadas de 
Veículos Importados do Paraná, costuma trazer bons resultados de venda e espera 
receber 60 mil visitantes.  

A Kia Motors destacará o Sorento, além dos modelos Koup, Cerato Sedan, Mohave, Kia 
Picanto, Sportage, Cadenza, Soul e o Bongo.  
A revenda Chery Hong Kong apresentará quatro lançamentos mundiais da marca -- o 
QQ, Fluwin 2, S18D e o S18.  
A Peugeot vai expor o novo Crossover 3008 na versão Allure e na versão top de linha 
Griffe.  
Estará no estande da Chevrolet o Malibu, a nova Montana e o Camaro, que esteve no 
Salão do Automóvel de São Paulo.  
A Ford Center levará o New Fiesta, o novo Edge e o Fusion híbrido.  
Com 30 carros em exposição a Fiat Barigüi mostrará o FCC III, o Uno Cabrio, o Hatch 
Bravo, e a versão do Novo Uno Sporting, que está chegando às concessionárias. 
A novidade da chinesa Jac Motors será o compacto J3, o sedã médio J5 e a Minivan J6.  
A Mitsubishi terá o Crossover ASX, Pajero Full, Pajero Dakar, Pajero TR4, Outlander 
GT, Lancer Evolution X e o L200 Triton, que estarão ao lado do Suzuki SX4 Mormai.  
A MINI apresentará o modelo Countryman.  

Além da exposição dos carros, o Salão conta também com atrações de veículos 
modificados. 
www.salaodoautomoveldecuritiba.com  

Notícias relacionadas: 
Há 50 anos era inaugurado em SP o 1º Salão do Automóvel.  

  

 
  

Aconteceu em Curitiba, na Universidade Positivo o I Seminário SAE BRASIL de 
Sistemas de Manufatura no último dia 19 de novembro. O evento reuniu cerca de 
100 profissionais associados a SAE BRASIL – Seção Paraná e Santa Catarina; que 
assistiram palestras com os temas:  
  

•         Cenários da Indústria Automotiva – RMC 2020 
•         Sistema de Produção Caterpillar 
•         Sistema de Produção Renault/Nissan 
•         Sistema de Produção Volkswagen 
•         Ergonomia e processos produtivos – uma visão multidisciplinar 
•         Fixação de peças em veículos automotivos 
•         Caso prático de aplicação Kaizen na Delphi 
•         Tecnologia de aperto a favor da manufatura enxuta 
•         A metodologia MTM nas empresas Lean 

  
O evento apresentou principalmente o que existe de diferente nos sistemas de 
produção das multinacionais; qual a vantagem de aplicar esforços na melhoria 
contínua de processos produtivos e como utilizar adequadamente as ferramentas 
de gestão de processos. 
Nesta ocasião cada palestrante recebeu um exemplar do livro “Cenário da Indústria 
Automotiva: Região Metropolitana de Curitiba 2020”, uma publicação elaborada 
pela equipe dos Observatórios SESI/SENAI/IEL do Paraná. Esta publicação tem 
como objetivo disseminar a experiência e os resultados do projeto de prospectiva 
estratégica para o Setor Automotivo da Região Metropolitana de Curitiba. Tomando 
como horizonte de tempo o ano de 2020, cenários prováveis e desejados foram 
construídos com a participação de diferentes atores-chave de organizações e 
instituições do setor. Estes cenários poderão ser utilizados pelos mais diversos 
atores no sentido de alavancar as oportunidades e minimizar as ameaças que 
poderão vir a surgir dentro do período de tempo estudado. 
  
Notícias relacionadas: 
Cenários da Indústria Automotiva - Região Metropolitana de Curitiba 2020  



 
PARTICIPE! 

 

No próximo dia 02 de dezembro as áreas de Recursos Humanos/Relações 
Trabalhistas, Financeira, Jurídica, Industrial e Comunicação terão a oportunidade de  
discutir sobre o tema “Relações Trabalhistas”. 
  
O estudo “Cenários da Indústria Automotiva: Região Metropolitana de Curitiba 
2020”, apontou no tema Social a variável “relações trabalhistas” como uma variável 
estratégica para a consolidação do cenário futuro do setor automotivo. Como resposta 
a este apontamento esta mobilização servirá para discutir aspectos importantes deste 
tema.  
  
Confira a programação! 

NOTÍCIAS 
LANÇAMENTOS 
Nissan mostra a nova minivan Serena no Japão.  
RAV 2011 custará a partir de R$ 92,5 mil.   
Volkswagen confirma Up! para 2011.  
Novo Uno alavanca as vendas da Fiat.   
New Fiesta é eleito o “Carro do ano 2011” e o Edge o “utilitário do ano 2011” no Canadá. 
   
Peugeot 3008 traz estratégia crossover.  
Honda CR-Z é eleito o Carro do Ano do Japão.   
Ford vende primeiro híbrido total do Brasil.  
Depois da Mercedes, Ford abre caminho para híbridos.   
Nissan Leaf é o mais "econômico" dos EUA.   
GM anuncia Produção do Baojun 630 na China.  
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Mercado deve crescer junto com o PIB em 2011. 
FIESP: tudo para impedir volta da CPMF. 
Emprego no setor automotivo é o maior desde 1991.   
Paraná apresenta a maior alta na produção industrial em setembro.   
Governo critica tecnologia de carros feitos no Brasil.  
Metalúrgicos da Bosch fazem paralisação de 2 horas.  
Brasil e Argentina ampliarão integração automotiva.  
BB lança crédito para empresa comprar veículo.   
  
RESULTADOS 
Produção de veículos bate recorde para mês de outubro e no ano. 
Produção de veículos sobe 5,5% em outubro, conforme ANFAVEA. 
Metalúrgicos da Simoldes Aços, Igasa e Montana ratificam pauta de data-base. 
Anfavea: carro flex soma 85,9% das vendas em outubro.   
Produção de veículos cresce 13,2% ante 2009.  
O ganho de retirar 522 mil carros de circulação.  
Salão do automóvel atrai mulheres.  
Frota de SP atingirá sete milhões de veículos em janeiro.  
Vendas de caminhões crescem 46%.  
Salão de São Paulo recebeu mais de 750 mil visitantes.  
Restrições de trânsito devem crescer.  
Feirões oferecem carro com entrada de R$ 1,00. 

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE
VER 2010 - 2º Seminário Veículos Elétricos & Rede Elétrica - Confira o material das 
palestras! 
Os favoritos do público no Salão do Automóvel.   
Brasil vê 1º carro movido a etanol e eletricidade.  
Criado o primeiro motor molecular totalmente elétrico.  
Nanotecnologia pode trazer riscos às pessoas.   
Volvo mostra como funciona SCR contra emissões.  
US$ 20 bilhões para baixa emissão de carbono.  
Cidades do futuro exigem ação no presente.    
Salão de Los Angeles abre era dos elétricos.   
Concluída ferrovia de trem-bala entre Beijing e Shanghai, na China.  
Será Londres a capital do carro elétrico?  
Novo combustível de cana de açúcar está em teste no Brasil.  
Honda mostra os conceitos Insight e CR-Z.  
Bactérias viram minifábricas de vacinas e biocombustíveis. 
Brasileiros querem produzir etanol usando plasma frio.   
O uso de biocombustíveis pela aviação brasileira.  
Carro elétrico registra o equivalente a 42,09 km/l em teste.  
  
EMPRESAS 
Nissan cresce 23,8%.  
Instituto Renault é lançado no Salão do Automóvel.  
Geely inicia integração com a Volvo.  
A (lenta) invasão dos chineses. 
Nissan apresenta o New Mobility Concept.  
Volkswagen revela detalhes do Golf elétrico.  
Nissan cresce 45,8% em outubro.  
Scania e MAN estudam possibilidade de fusão. 
Toyota estrutura previdência complementar.   
Philips fecha fábrica no Recife e encerra atividades no Brasil.  
Effa, em nova sede, quer multiplicar as vendas.  
Volvo em busca de uma identidade.  
Participação da Hyundai e Kia na Europa supera Toyota.  
GM revela sedã de baixo-custo para o mercado chinês.  
VW anuncia investimento superior a 50 bilhões de euros até 2015.  

EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

Abertura das inscrições do programa de inovação Oseo / Finep entre Brasil e França.
FINEP apresenta novidades na captação de recursos.    
FINEP lança edital de R$ 500 milhões para empresas inovadoras.   
Você sabe elaborar projetos para captação de recursos em edital de fomentos à inovação? 
Apoio à inovação ganha incentivo de R$ 98 milhões.   
CNPq lança dois editais para tecnologia.   
FINEP lançará editais no valor de R$ 835 milhões.   
Obstáculos para inovar.   
Editais promovem cooperação entre empresas brasileiras e estrangeiras.   
Curso capacita empresários e profissionais para atuarem no mercado externo 
Inserção de Pesquisadores nas Empresas 
Lula anuncia investimentos em pesquisas para 2011 
FINEP Inova Brasil 
Programa Juro Zero 
Pesquisador na Empresa 
Chamada Pública MEC/MDIC/MCT 
Fundo de Capital Semente 
MDA abre chamada para projetos no setor de biodiesel.  
Programa Finep Inova Brasil apresenta novidades    
Curso: Projetos de Inovação Tecnológica e de Inovação Social 
FINEP lança chamada para empresas nascentes.  



  

NOTÍCIA ESPECIAL EVENTOS 
  

PELT 2020 
Plano Estadual de Logística e Transporte do Paraná – 2020 
  

 
  
O Plano Estadual de Logística e Transporte – PELT 2020 é apresentado com o objetivo 
de consolidar, em um único documento, as intervenções e obras de infraestrutura de 
logística consideradas importantes e estratégicas para o desenvolvimento do Paraná. 
Os protagonistas desta proposta são o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Paraná – CREA-PR, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná – 
FIEP; o Instituto de Engenharia do Paraná – IEP e o Sindicato da Indústria da 
Construção Pesada do Estado do Paraná – SICEPOT, todos sabedores da necessidade 
de ações que culminem com o resultado pretendido.  
   
Capítulo Modal Hidroviário  
  
O sistema hidroviário tem uma participação importante na economia paranaense. 
Na Baía de Paranaguá, localizam-se os dois portos marítimos do Estado, o Porto de 
Paranaguá e o Porto de Antonina.  

  

 
  

Intervenções necessárias: 
  
PLANO DE DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO DO PARANÁ 
Descrição da obra: 
Elaboração de Plano de Desenvolvimento Portuário do Paraná (Paranaguá, Antonina e 
Pontal do Paraná). 
  
PORTO DE PARANAGUÁ 
Descrição da obra: 
Implantação de extensão de cais a oeste do atual; recuperação e reforma do cais de 
atracação do Porto de Paranaguá; serviços de dragagem, de manutenção e 
aprofundamento dos canais de acesso e junto ao cais; modernização do corredor de 
exportação com substituição dos shiploaders e aumento da capacidade de operação; 
construção de novo silo público graneleiro e construção de terminal de passageiros.  
  
PORTO DE ANTONINA 
Descrição da obra: 
Serviços de manutenção de dragagem e aprofundamento dos canais de acesso; 
remodelação e ampliação do cais do Porto Barão de Teffé e construção do Centro 
Cultural.  
  
PORTO DO MERCOSUL 
Descrição da obra: 
Construção do terminal portuário em Pontal do Paraná, na Ponta do Poço.  
  
RIO IVAÍ 
Descrição da obra: 
Construção do reservatório de Três Figueiras com eclusa para viabilização da 
navegação no Rio Ivaí.  
  
RIO PARANAPANEMA/TIBAGI 
Descrição da obra: 
Construção das eclusas de Rosana, Taquaraçu e Capivara.  
  
RIO PARANÁ 
Descrição da obra: 
Construção das obras de transposição de Itaipu; melhoramentos na calha do rio com 
dragagem; derrocamento e alargamento do vão da Ponte Ayrton Senna em Guairá; 
novos trechos; retificação de canais; sinalização e segurança; terminais intermodais em 
Santa Terezinha do Itaipu, Santa Helena e em Guairá. 
  
Notícias relacionadas:  
PELT 2020 

  
Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos para a Indústria 
  

 
  
Potencialize a sua carreira na Indústria com uma ampla visão de negócios e gestão 
de pessoas. 
Início das aulas: 25/02/2011. 
Faça a sua inscrição!  

  
30/11/2010 – Café Jurídico – Câmara de comércio Brasil – França.  
  

 
  
27/11/2010 à 05/12/2010 – Missão Empresarial à Pollutec Lyon 2010 
  

 
  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2010 

Calendário de eventos 2010 

Calendário OICA 
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