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ATA REUNIÃO: Comitê 
Data: 

Presentes: Waldomiro Moreira – ELEKEIROZ, Alberto de Maio, Dante Andrade e
TECNOFIBRAS, Fernando Viana – OWENS CORNING, Claudio Thiago 
BRASIL, Cid Cabeza – REICHHOLD, Ademir de Marchi 
Fernandez – TECNOMOD, Paulo Steiner 

Ausências justificadas:  

Abertura: 

Paulo – iniciou a reunião às 13h00min 
 
1. Assuntos abordados 
 

1.1 - Paulo informou sobre a 
o objetivo da reunião de preparar a apresentação co
 

1.2 – Cláudio Thiago sugeriu que devemos focar em
projeção, pultrusão, RTM Light e infusão e não tanto em SMC e BMC como é natrural em 
montadoras devido a escala de produção e do conhecimento das atividades da Empresa.

 
1.3 – Waldomiro sugeriu a inclusão da questão da flamabilidade.

 
1.4 – Ruy comentou que deveríamos apresentar

com a possibilidade de fabricar ferramentais de menor custo que o SMC convencional.
 

1.5 – Cláudio Thiago comentou q
sobre materiais (ex.: núcleos e adesivos), processos em geral com ênfase na infusão, 
requisitos para projeto e constru
geram um grande problema 

 
1.6 – Paulo comentou sobre a Reciclagem que fa

estudo comparativo que o Manuel Elaborou para o Comitê referente ao uso de DCPD e 
Compósitos. 

 
1.7 – Fernando propôs aproveitarmos a estada em Caxias para realizar a apresentação na 

Agrale e na Neobus 
 
2. Discussões 
  
3.  Definições 
 
 3.1 - Aprovado pelos presentes
acesso para detalhamento de cada um deles conforme o interesse dos participantes.
 
 3.3 - Aprovado pelos presentes que o Paulo
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ATA REUNIÃO: Comitê Automotivo 
Data: 05 de Setembro de 2012 

Horário: 13h00min 
 

ELEKEIROZ, Alberto de Maio, Dante Andrade e
OWENS CORNING, Claudio Thiago – MVC, Angelo Miguel Pa

REICHHOLD, Ademir de Marchi – REICHHOLD, Ruy Toledo 
TECNOMOD, Paulo Steiner – LORD e Paulo Camatta - ALMACO. 

0min agradecendo a presença de todos e informando a pauta da reunião.

Paulo informou sobre a agenda confirmada na Marcopolo no dia 04/10/2012 às 9h00min
o objetivo da reunião de preparar a apresentação conforme as necessidades da Emp

sugeriu que devemos focar em processos com laminação manual, 
RTM Light e infusão e não tanto em SMC e BMC como é natrural em 

montadoras devido a escala de produção e do conhecimento das atividades da Empresa.

Waldomiro sugeriu a inclusão da questão da flamabilidade. 

ue deveríamos apresentar também o processo de SMC de baixa pressão 
com a possibilidade de fabricar ferramentais de menor custo que o SMC convencional.

Cláudio Thiago comentou que devemos estar bem preparados para os questionamentos 
sobre materiais (ex.: núcleos e adesivos), processos em geral com ênfase na infusão, 
requisitos para projeto e construção de ferramentas e qualidade superficial das peças que 
geram um grande problema atualmente para a produção de peças em compósitos. 

Paulo comentou sobre a Reciclagem que faz parte da apresentação e também sobre o 
estudo comparativo que o Manuel Elaborou para o Comitê referente ao uso de DCPD e 

Fernando propôs aproveitarmos a estada em Caxias para realizar a apresentação na 

Aprovado pelos presentes que a apresentação deve conter todos os processos com link de 
cada um deles conforme o interesse dos participantes.

Aprovado pelos presentes que o Paulo deve formatar a apresentação.
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ELEKEIROZ, Alberto de Maio, Dante Andrade e Kazuo Inumaru – 
Angelo Miguel Pavioto – CPIC 

REICHHOLD, Ruy Toledo – MENZOLIT, Manuel 

agradecendo a presença de todos e informando a pauta da reunião. 

no dia 04/10/2012 às 9h00min e 
nforme as necessidades da Empresa. 

processos com laminação manual, 
RTM Light e infusão e não tanto em SMC e BMC como é natrural em 

montadoras devido a escala de produção e do conhecimento das atividades da Empresa. 

também o processo de SMC de baixa pressão 
com a possibilidade de fabricar ferramentais de menor custo que o SMC convencional. 

ue devemos estar bem preparados para os questionamentos 
sobre materiais (ex.: núcleos e adesivos), processos em geral com ênfase na infusão, 

amentas e qualidade superficial das peças que 
atualmente para a produção de peças em compósitos.  

z parte da apresentação e também sobre o 
estudo comparativo que o Manuel Elaborou para o Comitê referente ao uso de DCPD e 

Fernando propôs aproveitarmos a estada em Caxias para realizar a apresentação na 

que a apresentação deve conter todos os processos com link de 
cada um deles conforme o interesse dos participantes. 

deve formatar a apresentação. 
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 3.4 - Waldomiro e Paulo Steiner devem encaminhar material complementar ao Paulo sobre 
flamabilidade e adesivos respectivamen
 
 3.5 - Fernando ficou responsável de contatar a Agrale e a Neobus com objetivo de tentar 
viabilizar a apresentação nestas Empresas no mesmo período que estaremos em Caxias.
 
 
Paulo encerrou a reunião agradecendo a participação de todos.
 
São Paulo, 05 de Setembro de 2012 
 
Paulo Camatta 
GE. ALMACO 
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Waldomiro e Paulo Steiner devem encaminhar material complementar ao Paulo sobre 
flamabilidade e adesivos respectivamente. 

Fernando ficou responsável de contatar a Agrale e a Neobus com objetivo de tentar 
viabilizar a apresentação nestas Empresas no mesmo período que estaremos em Caxias.

Paulo encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. 
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Waldomiro e Paulo Steiner devem encaminhar material complementar ao Paulo sobre 

Fernando ficou responsável de contatar a Agrale e a Neobus com objetivo de tentar 
viabilizar a apresentação nestas Empresas no mesmo período que estaremos em Caxias. 


