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DESTAQUES 
Sistema curitibano de transporte conquista EUA, Aus trália e 
Ásia, segundo o “The Wall Street Journal Américas”  

 
(Divulgação) 
O jornal “The Wall Street Journal Americas” - uma versão do diário nova-
iorquino voltada para a América Latina – destacou na edição do último dia 
22 de maio a referência de Curitiba no uso dos biarticulados e do novo 
sistema de transporte coletivo, seguidos agora por grandes metrópoles do 
mundo. O jornal destaca que cidades do mundo inteiro estão adotando o 
ônibus de trânsito rápido, ou BRT, que procuram combinar a flexibilidade 
do ônibus com conforto, rapidez e confiabilidade. Segundo o 
correspondente do jornal em Buenos Aires, Pilar Conci, a cidade pioneira e 
exemplo a ser seguido é Curitiba, com a utilização dos ônibus em linhas 
expressas, as estações-tubos, entre outros serviços e equipamentos 
usados na capital do Paraná que ganharam as cidades no mundo. 
Segundo dados do World Resources Institute, com sede em Washington, 
já são 16 os sistemas que usam o BRT em todo o mundo e outros 49 
estão em construção. “Enquanto as cidades dos EUA e da Austrália 
optaram por estes sistemas, a tendência é mais popular em países 
emergentes, especialmente na América Latina e na Ásia”, diz o jornal. As 
cidades latino-americanas têm sido os principais protagonistas da BRT, 
em termos de usuários, com 17 milhões de passageiros por dia. Alguns 
dos sistemas mais utilizados são o TransMilenio, em Bogotá (1,7 milhões 
de passageiros/dia), Cidade do México Metrobus (550 mil) e Quito 
Metrobus-Q (440 mil). Em Buenos Aires, será aberto no final de maio, um 
sistema de 12,5 quilômetros. As pistas vão atravessar a cidade do oeste 
para o norte para se conectar com as linhas de metrô e trem, relata o 
jornal. 
  
Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba 

Greve na Volkswagen dura mais de 30 dias  
  

 
  
A greve na fábrica da Volkswagen de São José dos Pinhais já dura mais de 30 dias. 
Segundo estimativas de concessionárias aproximadamente 500 carros modelos Fox, 
produzidos na unidade paranaense, deixaram de ser vendidos em maio na região 
metropolitana de São Paulo e Baixada Santista. O modelo Fox 1.6 representa cerca 
de 6% de participação nas vendas da montadora, no mês passado, caiu para 4,2% 
como reflexo da greve. O modelo Fox corresponde a 30% do volume vendido de 
carros da marca Volkswagen, sendo que este modelo é um dos mais comercializados 
no País. A montadora até agora deixou de produzir aproximadamente 20 mil veículos 
Fox, CrossFox e Golf, somente na fábrica de São José dos Pinhais, deixando de 
faturar aproximadamente R$ 1,1 bilhão. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Curitiba a greve afeta além dos 3100 metalúrgicos da Volkswagen, outros 23 mil 
trabalhadores de empresas terceirizadas e fornecedores. Algumas empresas já 
deram férias coletivas aos seus trabalhadores. Segundo a direção do sindicato, após 
mais de um mês de greve, além dos valores da Participação sobre os Lucros e 
Resultados (PLR), querem discutir questões como o pagamento dos dias parados, os 
dias pretendidos pela empresa, plano de cargos e salários e sobre o reajuste salarial 
de setembro. 
Fonte: Diário do Grande ABC 
  
Notícias Relacionadas :  
Sem proposta, metalúrgicos da VW entram no 35° dia de greve 
Greves deixam Paraná menos atrativo 
  

NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
Setor de locação cresce 17% representando cerca de 10% da indústria 
automotiva 
China quer trazer fábrica de trens para o Rio 
China prevê queda de 10% nas vendas em 2011 
Setor de locação teve 17% de crescimento em 2010 
Honda contratará 1000 operários nos EUA 
Vendas de carros é maior da história para meses de maio 
Projetos de US$ 7,6 milhões envolvem pequenas empresas dos setores 
automotivo e petrolífero 
PIB do Brasil cresce 1,3% no 1º trimestre deste ano 
  
EMPRESAS 
Mercedes-Benz prepara vinda do novo Classe C para o 2° semestre no 
Brasil 

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
Investimento em diesel mais limpo pode melhorar a poluição em SP 
Abiove vê folga para maior mistura de biodiesel no Brasil 
Carros da Ford e da Kia já contam com dispositivo antifurto por celular 
Mobilidade urbana insustentável: uso do transporte público caiu 30% na última 
década 
Volkswagen cria anúncio comestível para o Golf R 
Células a Combustível a biodiesel chegam ao mercado 
Energia eólica ganha impulso e reforça matriz renovável no País 
Designer chinês cria Hovercraft para a Volkswagen 
Carros movidos à diesel são maioria no Tocantins 
Megacidades declaram guerra ao aquecimento global 
Japão planeja construir cidade inteligente e sustentável no Japão até 2014 
  
LANÇAMENTOS  



Saab retoma produção de automóveis 
Porsche mostra novidades em carros elétricos 
Volvo deve utilizar KERS da F-1 em carros híbridos 
Volkswagen celebra os 35 anos do Golf GTI 
Volvo reduz preço do C30 2.0 – 2011 para R$ 79990,00 
  
RESULTADOS  
Renault Fluence é o grande vencedor do guia “Qual comprar 2011” 
ix 35 da Hyundai vence Prêmio Automotivo 2011 
Vendas da Renault na França baixa mais de 35% no mês de maio 
Renault do Brasil comemora recordes de produção no Complexo Ayrton 
Senna 
  
  

Lançamento do Passat 2012 e da Touareg 2012 em Campos do Jordão 
Volvo XC60 T5 será vendida a partir de R$ 119.900,00 
Audi A1 quer bater o Mini Cooper no Brasil 
GM divulgou imagens do Chevrolet Aveo 2012 para o mercado europeu 
Minivan J6 da JAC Motors será lançada em agosto 
Kia Motors do Brasil anuncia chegada do cupê Cerato Koup 
Volvo C 30 chega com motor mais potente e maior pacote de itens de série 
Kia lança versão cupê do Cerato no Brasil 
Audi R8 elétrico entra em linha e chega em 2012 
Kia Koup chega ao Brasil por R$ 79900,00 
Renault faz pré-lançamento do SUV Duster 
  

EDITAIS PARA A INDÚSTRIA  
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e  Tecnológico (CNPq/MCT) lança o edital Rhae – Pesqu isador na Empresa, no valor global de R$ 
40 milhões  
Oportunidades de financiamento à inovação  
Abertura das inscrições do programa de inovação Ose o / Finep entre Brasil e França  
Apoio à inovação ganha incentivo de R$ 98 milhões   
FINEP lançará editais no valor de R$ 835 milhões   
Obstáculos para inovar   
Inserção de Pesquisadores nas Empresas  
FINEP Inova Brasil  
Programa Juro Zero  
Programa Finep Inova Brasil apresenta novidades   
FINEP abre inscrições para 12ª chamada do Inovar fu ndos  
BNDES libera R$ 4,6 milhões para projeto de inovaçã o 

NOTÍCIA ESPECIAL  AGENDA 2011  
Refrigeração eficiente gera economia de combustível  de 15% 
  
Uma equipe de engenheiros italianos desenvolveu uma nova estratégia de 
resfriamento de motores de carros, capaz de gerar uma economia de 
combustível de até 15%. A estratégia de resfriamento se baseia nos 
refrigeradores domésticos, que usa uma quantidade limitada de 
refrigerante para fornecer alta eficiência. A tecnologia foi testada em um 
veículo protótipo, que possui um design inovador na sua parte frontal, além 
de componentes avançados para uma troca de calor mais eficiente, 
otimizando a eficiência do motor e melhorando o conforto interno do 
automóvel. O fluido especial captura o calor no compartimento do motor do 
veículo e irradia-o no ar através de painéis especiais fixados na parte 
inferior do veículo. A grade força o ar a fluir através de painéis especiais 
de irradiação de calor, acelerando a troca de calor. Esses painéis podem 
ser instalados na parte inferior do veículo, ou mesmo no capô. Quando o 
resfriamento exigido não é tão grande, a grade é fechada, melhorando o 
perfil aerodinâmico do veículo.  
Enquanto os carros atuais tem um enorme radiador voltado 
perpendicularmente ao ar frontal, criando um efeito anti-aerodinâmico, no 
novo sistema o ar pode ser desviado quando o arrefecimento não precisa 
de potência total. A grade frontal é acionada eletricamente de forma 
automática, controlada por sensores de temperatura localizados no motor 
do veículo. Segundo o coordenador do projeto TIFFE – Thermal System 
Integration for Fuel Economy – Integração de Sistemas Termais para 
Economia de Combustível, espera-se que este sistema esteja no mercado 
por volta de 2015. 
  

 
Imagem: TIFFE 
  
Fonte: Inovação Tecnológica 
  
  
  
Curso - Gestão de Pessoas para Líderes do Setor Aut omotivo  
  
Realizado pelo Sistema FIEP por meio da Unindus e em parceria com os 
Observatórios SESI/SENAI, o curso tem como objetivo complementar a 
formação dos líderes de produção do setor automotivo apresentando 
conceitos, métodos e aplicações referentes à gestão de pessoas. 
  
Público Alvo: Líderes de produção da cadeia automotiva que tem como 
missão supervisionar o processo de produção, verificando os 
equipamentos, delegando atividades e acompanhando os trabalhos dos 

1º Encontro de Articulação de Rota de Energia  

 
Esse encontro faz parte da continuidade do Projeto Rotas Estratégicas para o 
Futuro da Indústria Paranaense – Setor de Energia – Horizonte 2015, que teve 
como objetivo elaborar trajetórias a serem percorridas pelo setor. Nessa nova fase 
do projeto haverá a articulação e aproximação dos empresários, sindicatos, 
associações, instituições de ensino, centros de pesquisa, dentre outros no setor de 
energia de diferentes regiões do estado. Os participantes desta primeira reunião 
priorizarão as ações a serem desenvolvidas pelo setor 
Data: 15/06/2011 das 12:00 as 14:00  
Local : Av. Comendador Franco, 1341 - CIETEP, Jardim Botânico, Curitiba-PR. 
Informações para participação: lilian.makishi@fiepr.org.br 
  
Workshops Endeavor 2011 Paraná - Remuneração e Reco nhecimento  

 
O Programa de Workshops Endeavor 2011 retorna com mais um evento imperdível 
para empreendedores que desejam crescer seus negócios. Melissa Alves 
Werneck, diretora de gente e qualidade da ALL, vai falar sobre Remuneração 
Variável, um método utilizado por diversas empresas para aumentar a 
produtividade, satisfação e criatividade dos funcionários. 
Data: 15/06/2011 as 19:00 horas  
Local : Av. Comendador Franco, 1341 - Sala de Convenções – CIETEP, Jardim 
Botânico, Curitiba-PR. 
INSCRIÇÕES GRATUITAS!!!!  
  
Global Fórum América Latina  

 
O BAWB-Global Forum America Latina  (BAWB-GFAL) é uma iniciativa 
internacional cujo principal objetivo e repensar o papel da sociedade, das 
empresas, da academia e do poder público enquanto atores fundamentais para o 
bem-estar e o desenvolvimento sustentável das comunidades em que se inserem.  
Data: 28/08/2011 a 31/08/2011  
Local : Av. Comendador Franco, 1341 - CIETEP, Jardim Botânico, Curitiba-PR. 
Informações: www.globalforum.com.br 
  
Curso de Especialização em Engenharia em Soldagem –  UFPR 
Público alvo : Engenheiros/Tecnologos ou graduados que trabalhem na área de 
soldagem 
Início : 2ª quinzena de Julho  



  

operadores. 
O curso será composto dos seguintes módulos: 
- Macrovisão sobre gestão de pessoas; 
- Comunicação; 
- Competências do gestor de pessoas; 
- Desenvolvimento de pessoas; 
- Relações trabalhistas 
O curso terá duração de 6 meses com início prevista o mês de Julho.  
  
Local:  CIETEP – UNINDUS – Av. Comendador Franco, 1341, jardim 
Botânico, Curitiba  
Inscrições:  
carmem.mattos@fiepr.org.br – Tel.: (41) 3271-7745 
isabel.serkes@sesipr.org.br  – Tel.: (41) 3271-7522 
  
  
  
  
  
  
  

Duração : 18 meses, aulas nas sextas a tarde e sábados  
Carga horária : 475 horas, incluindo 96 horas de prática em laboratório  
Mensalidade  : R$ 820,00 
Inscrições : 06 a 24 de Junho de 2011  
Informações : Prof. Paulo Okimoto - (41) 3361-3240 
  
Congresso Paranaense da Indústria 2011  
O Congresso reúne representantes da iniciativa pública e privada com o objetivo 
de estimular a competitividade das empresas e organizações envolvidas. 
Data: 20/06/2011 a 21/06/2011  
Local : Av. Comendador Franco, 1341 - CIETEP, Jardim Botânico, Curitiba-PR. 
Faça sua Inscrição!!!!  
  
EVENTOS INTERNACIONAIS – 2011 
Calendário Internacional – Automotive Business 
Calendário OICA 
Alemanha – Verbrand Der Automobilindustrie E.V.(VDA) 
Estados Unidos – Alliance of Automobile Manufacturers (AAM) 
França – Comite Des Constructeurs Francais D’Automobiles (CCFA)  
Itália – Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA)  
Japão – Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA) 

 O Informativo dos Observatórios SESI/SENAI/IEL do Par aná - Setor Automotivo é uma produção quinzenal. 
Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 

O Sistema FIEP é contra o SPAM. As idéias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do Sistema FIEP. 
Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br 

BLOG: www.setorautomotivo.wordpress.com 


