INFO_NEWS_
PA L AV R A D O D I R E T O R
palavra do diretor
A CNA Consultoria em Novas Aplicações comemorou seus 4
anos de atividade em seu stand na Feira do Plástico, no
Anhembi, nos dias 20 a 24/05.
Além de recebermos a visita de clientes, amigos e
fornecedores, utilizamos essa feira para solidificar ainda
mais a parceria com fornecedores de Moldes, Máquinas,
Acessórios e Equipamentos.
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MENSAGEM DO MÊS
‘‘ O sucesso, é uma consequência das
atitudes pessoais e em grupo dos indivíduos
que compõem uma empresa, onde o
comprometimento, em atender as
necessidades dos clientes e novos desafios
com determinação, faz com que a empresa
tenha sucesso no que se propõe a fazer. ’’
(Fabiano Miguel Carvalho)

‘‘ Tivemos a oportunidade de abrir o espaço do stand para
receber os amigos do Senai, entre professores e alunos,
parceiros, cliente com projetos correntes e muitos novos
clientes em potencial. A Feira foi um sucesso, agradeço a
todos por esse evento. ’’
Fabiano Carvalho
CNA Desenvolvimento

MÁQUINAS/MOLDES
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. Máquinas Extrusoras China
6. Moldes de Injeção (China, Portugal, Brasil)
contato@cnadesenvolvimento.com.br

CLASSIFICADOS/EMPREGOS

SERVIÇOS OFERECIDOS
- Consultoria em indústria de transformação de plástico
- Desenvolvimento de produtos CAD/CAE
- Treinamento

1.Vaga de Técnico em Plásticos, conhecimento
em injeção de peças técnicas e pequenas
(Vale do Paraiba e região)

2. Vaga de Técnico em Plásticos para
acompanhamento e gerenciamento de moldes
de injeção de grande porte
(Vale do Paraiba e região)

CASE CNA
case cna
fabiano@cnadesenvolvimento.com.br

Domika e CNA estabelecem parceria para permitir a seus clientes uma visão
completa do ciclo de vida do produto.
A CNA acompanha todo o desenvolvimento de um novo produto, buscando
superar as expectativas de qualidade e desempenho que o produto terá na
produção.
A Domika, por sua vez, oferece softwares e serviços que dão ao cliente uma
visão clara e em tempo real da fábrica, indicando ritmo de produção, paradas,
refugos e retrabalho. Os sistemas da Domika também permitem que o PCP
tenha maior precisão dos estoques e prazos de entrega, e portanto planeje
melhor a fábrica aumentando a eficácia de seus recursos.
Para ambas as empresas, a sinergia entre seus produtos se reflete no aumento
do número e do valor agregado das oportunidades de negócio.
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