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palavra do diretor
Sustentabilidade
Todos os princípais técnicos e engenheiros vem
buscando soluções sustentáveis, os produtos “verdes”
estão avançando cada vez mais em diversos
segmentos, na industria Automobilistica eles vem com
o apelo de leveza, sempre com o objetivo de reduzir
peso assim economizando combustível e poluindo
menos. Nas linhas House Weare estão com muito
foco na sustentabilidade e na linha de embalagem
visando a redução de custo.
Tivemos a oportunidade de participar de alguns
desses processos como: Fibra de sissal em tetos de
caminhão, pet reciclado com 50%, FV para substituir
PA com FIBRA, PP com fibra de madeira, testes para o
ford KA, entre outros.
Assim a CNA sempre esta auxiliando seus clientes nas
melhores e mais sustentáveis soluções.

E-mail
Contatos

desenvolvimento

Olá Parceiros, clientes e amigos, a equipe CNA Consultoria em Novas Aplicações está
de e-mail e telefone novo, para melhor atender você com muita dedicação, que vocês
merecem.
fabiano@cnadesenvolvimento.com.br / (12 )3033-5575 - (12) 8158-5940 - (11) 9301-9129
Skype: fabiano.carvalho1000
talita@cnadesenvolvimento.com.br
Skype:talita.salles87
diogo@cnadesenvolvimento.com.br Shype:diogocg1
contato@cnadesenvolvimento.com.br
marketing@cnadesenvolvimento.com.br
Site: www.cnadesenvolvimento.com.br

Serviços oferecidos
- Consultoria em indústrias de transformação de plástico
- Desenvolvimento de produtos CAD/CAE
- Treinamento
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MENSAGEM DO MÊS
Só aqueles que têm paciência para
fazer coisas simples com perfeição é
que irão adquirir habilidades para
fazer as coisas dificies com
facilidade.
(Joham christoph Von Schiller)

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 )
8. Máquinas Extrutoras China
9.Moldes de Injeção China
contato@cnadesenvolvimento.com.br

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

CASE CNA
case cna
Temos orgulho de ter como cliente o Grupo Biemme do Brasi Ltda é uma
Multinacional com 4 unidades, uma das quais no Brasil, localizada na cidade de
Lorena/SP.

desenvolvimento

Empresa é especializada em fabricar brinquedos com o propósito de colaborar com o
crescimento físico e psicológico das crianças. A finalidade dos produtos é acompanhar
o crescimento das crianças desde os primeiros passos até o uso de veículos com motor.
A Biemme possui seu produto devidamente certificado e outorgado como brinquedos
seguros dentro do Sistema de Qualidade expedido pelo ICEPEX (Instituto para
Certificação Expressa de Produto)

Pq Tecnológico S. J. Campos
Rod. Dutra - Km 138 Sl 213
Eugênio de Melo SP Brasil

Estamos acompanhando e apoindo a Biemme na construção de novos moldes e
aquizição de novas maquinas.

www.cnadesenvolvimento.com.br

