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palavra do diretor
Bom início de ano para todos!!!!
Ano Novo significa para muitos uma virada psicológica
para outros somente uma mudança no calendário,
onde alguns aproveitam para estabelecer novos
objetivos, para traçar novos caminhos, buscar novos
desafios, realizar mudanças, entre muitas outras
variando a crença, a ideologia, a anarquia de cada
indivíduo existente.
Por isso a CNA Consultoria em Novas Aplicações Ltda
revisou seus objetivos, priorizando as necessidades
dos nossos clientes e disponibilizando seus recursos
para melhor atender a todos, vem anunciar
importantes novidades para o ano 2011.
-Troca dos e-mail's de todos os colaboradores.
-Lançamento do Site.
www.cnadesenvolvimento.com.br
-Mudança da área de Projetos para o Parque
Tecnológico de Eugênio de Melo em São José dos
Campos.

E-mail
Contatos
Olá Parceiros, clientes e amigos, a equipe CNA Consultoria em Novas Aplicações está
de e-mail novo, para melhor atender você com muita dedicação, que vocês merecem.
- fabiano@cnadesenvolvimento.com.br / (12) 8158-5940 - (11) 9301-9129
- nkoike@cnadesenvolvimento.com.br / (12) 3308-3927 - (12) 9717-3538
- liliane@cnadesenvolvimento.com.br / (12) 8125-6841 - (12) 9140-4476
- janielton@cnadesenvolvimento.com.br / (12) 8121-9945
- gilberto@cnadesenvolvimento.com.br / (12) 9148-2588 - (12) 9607-0274
- rosana@cnadesenvolvimento.com.br / (12) 8200-3155
- gerson@cnadesenvolvimento.com.br / (12) 78115-3995 / ID 936*9364 - 8177-1887
- marcos@cnadesenvolvimento.com.br/ (19)8181-8094
- marketing@cnadesenvolvimento.com.br / (12) 3212-3544
- contato@cnadesenvolvimento.com.br / (12) 3212-3544

Serviços oferecidos
- Consultoria em indústrias de transformação de plástico
- Desenvolvimento de produtos CAD/CAE
- Treinamento
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MENSAGEM DO MÊS
Uma mente brilhante não faz uma empresa
brilhante, uma empresa brilhante é formada
de um conjunto claro de intenções e
missões, aonde a sabedoria predominante
sabe reunir seus valores prol dos problemas,
compartilhando suas capacidades para ser
parte de um coletivo competente.
( Sérgio Dal Sasso)

CLASSIFICADOS | EMPREGOS
MÁQUINAS
1.Acompanhamento de moldes e dispositivos de
produção.
2. Máquinas Operatrizes e de Usinagem CNC e
Convencional.
3. Simulações Mold Flow e CAE.
4. Projetos de Moldes e Máquinas.
5.Oportunidade de Emprego de Supervisor de
Produção Injeção, São Paulo Campinas e Rio de
Janeiro.
6. Temos um excelente banco de candidatos para
serem oferecidos para as empresas.
7. Vende-se Montana Conqueste 2006 ( AC + DH )
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 o Grupo Simoldes Plásticos uma Multinacional
Portuguesa com 7 unidades, duas das quais no Brasil, localizada na cidade de
Caçapava/SP - Simoldes Plásticos Indústria e São José dos Pinhais - Simoldes
Plásticos Brasil/PR.
Empresa está especializada na injeção de componentes plásticos para a indústria
Automobilística. Sendo responsável pela produção de muitos itens do interior dos
veículos, além de componentes de acabamento como peças pintadas.
Grande desenvolver e parceiro das principais montadoras do País, como GMB, VWB,
Renault, além de fornecer para os grandes sistemistas e fornecedores de
componentes para a indústria de automóveis.
Sucesso Simoldes Plásticos em seus Projetos!

desenvolvimento

R. Euclides Miragaia, 394
Sl 1510 S.J. Campos SP
(12) 3212-3544
Pq Tecnológico S. J. Campos
Rod. Dutra - Km 138 Sl 213
Eugênio de Melo SP Brasil

www.cnadesenvolvimento.com.br

