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PA L AV R A D O D I R E T O R
palavra do diretor
Este foi um ano de alegrias, realizações, para empresa CNA
Consultoria em Novas Aplicações Ltda. O mais importante é
refletir sobre os acontecimentos, a jornada do dia-a-dia e
concluir ao final, deste período que tivemos um saldo de
crescimento e aprendizado muito positivo. Agradeço a todos
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MENSAGEM DO MÊS
Empresas talentosas são aquelas que
focam seus mercados, estudam suas
variáveis, detectam oportunidades e
procuram continuadamente estabelecer
novidades para criar vínculos e serem
percebidas pelas ações.
( Sérgio Dal Sasso)

funcionários por um ano de trabalho, cooperação, confiança e
dedicação, aplicada nas atividades por vocês desempenhadas.
A equipe CNA Desenvolvimentos deseja a vocês clientes e
amigos, os melhores votos de paz, saúde e boas festas,
queremos que vocês continuem sempre com essa força, e que
continue nos prestigiando com sua preferência e a sua
atenção, pois assim, teremos motivos para continuar sempre
buscando o melhor.
Desejo a todos Um Feliz Natal, e um Próspero Ano Novo

MERCADO
mercado

CLASSIFICADOS | EMPREGOS
MÁQUINAS
1. Parceria com uma grande empresa no seguimento
de analise e simulação de injeção de Plásticos - Mold
Flow e analise de elementos finitos - Smarttech.
2. Máquinas Operatrizes e de Usinagem
Convencional

CNC e

3. Simulações Mold Flow e CAE
4. Projetos de Moldes e Máquinas

A CNA - Consultoria em Novas Aplicações, participou do evento Feira K 2010, realizado na
cidade Dusseldorf na Alemanha, feira essa especializada em plásticos e borrachas. Sendo
considerada a maior do mundo.
Palco de grande visibilidade de tecnologias e novidades , Feira K 2010 superou claramente
todas suas expectativas este ano. Fortes impulsos para o crescimento da indústria do plástico
e borracha - grande impulso para o investimento entre os 222 mil visitantes profissionais que
passaram pela K 2010.
’’Tivemos a oportunidade de ver o que há de melhor em tecnologia transformação de
plásticos e a tendência dos materiais ecológicos ’’ comentou Fabiano Carvalho.
A CNA ampliou seus contatos, e possíveis negócios com fornecedores mundiais dos melhores

sistemas. Assim ela aumentou a sua capacidade de competência.

Serviços oferecidos
- Consultoria em indústrias de transformação de plástico
- Desenvolvimento de produtos CAD / CAE
- Treinamento

5.Oportunidade de Emprego de Supervisor de
Produção Injeção, São Paulo Campinas e Rio de
Janeiro.

contato@cnadesenvolvimento.com.br

TREINAMENTOS E PALESTRAS
1. Treinamento em Transformação de
Plásticos
Matéria - Prima e aditivos
Moldes de Injeção
Processo de Injeção
2. CAD
contato@cnadesenvolvimento.com.br

CASE CNA
case cna
Temos orgulho de ter como cliente a empresa PlasUZE, empresa sediada em
João Pessoa - PB.
Empresa está responsável pela produção de itens como, utilidades
domésticas, caixas de fruta, caixas de bebidas entre outros.
Estamos assessorando este cliente na compra de 36 moldes de injeção, para
melhoria de produtividade de itens atuais de produção, como a
implementação de novos itens.

desenvolvimento

R. Euclides Miragaia 394
Sl 1510 S.J. Campos SP
11 9301-9129 | 12 8158-5940
Pq Tecnológico S. J. Campos
Rod. Dutra - Km 138 Sl 213
Eugenio de Melo SP Brasil

’’ Sucesso PlasUZE’’
www.cnadesenvolvimento.com.br

