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ATA REUNIÃO: Comitê 

Presentes: Waldomiro Moreira – ELEKEIROZ S/A, Dante Andrade 
OWENS CORNING, Claudio Thiago – MVC, 
Dirceu Vazzoler - REICHHOLD, Paulo Steiner 

Ausências justificadas: Marcia Cardoso 

Abertura: 

Paulo – iniciou a reunião às 10h30min agradecendo a presença de todos e informando a pauta da 
 
1. Assuntos abordados 
 1.1 Revisão da apresentação da MARCOPOLO
 
 1.1 Elaboração das apresentações da AGRALE E NEOBUS
 
2. Discussões 
  2.1 Paulo apresentou a palestra da MARCOPOLO para revisão dos participantes

 
 2.2 Fernando solicitou que Paulo 
nossa apresentação e também informando que vamos emitir um certificado para os participantes.
 
 2.3 Cláudio sugeriu que seja incluído informações sobre desmoldantes e gel coat
 
 2.4 Fernando sugeriu a inclusão de informações sobre tipos de reforços como exemplo a questão 
de uso de fibras curtas/mantas e fibras longas/tecidos diversos.
 
 2.5 Waldomiro sugeriu a inclusão do tema núcleos e micro esferas ocas
 
 2.6 Cláudio sugeriu a inclusão de comparativo de custos entre RTM e laminação aberta
 
 2.6 Fernando disponibilizou material sobre compósitos balísticos para incluir na apresentação da 
AGRALE 
 
3.  Definições 
 3.1 Paulo deve revisar a apresentação e incluir todas as sugestões rea
 
 3.2 Fernando deve encaminhar informações sobre os tipos de reforços 
 
 3.3 Paulo Steiner deve encaminhar slides para complementar apresentação de adesivos.
 
 3.4 Paulo deve trocar na apresentação de reciclagem o logo da ABMACO
final a consulta online e a COMPOCITY.
 
 3.5 Paulo deve montar as 2 apresentações restantes AGRALE e NEOBUS com base na revisão e 
sugestões realizadas na apresentação da MARCOPOLO.
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ATA REUNIÃO: Comitê Automotivo 
Data: 17 de Outubro de 2012 

Horário: 10h30min 
 

ELEKEIROZ S/A, Dante Andrade – TECNOFIBRAS,
MVC, Angelo Miguel Pavioto – CPIC BRASIL, 

, Paulo Steiner – LORD e Paulo Camatta - ALMACO.

Marcia Cardoso - ASHLAND 

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

1.1 Revisão da apresentação da MARCOPOLO 

1.1 Elaboração das apresentações da AGRALE E NEOBUS 

2.1 Paulo apresentou a palestra da MARCOPOLO para revisão dos participantes

2.2 Fernando solicitou que Paulo encaminhasse uma carta da ALMACO as Empresas formalizando a 
nossa apresentação e também informando que vamos emitir um certificado para os participantes.

2.3 Cláudio sugeriu que seja incluído informações sobre desmoldantes e gel coat

2.4 Fernando sugeriu a inclusão de informações sobre tipos de reforços como exemplo a questão 
de uso de fibras curtas/mantas e fibras longas/tecidos diversos. 

2.5 Waldomiro sugeriu a inclusão do tema núcleos e micro esferas ocas 

inclusão de comparativo de custos entre RTM e laminação aberta

2.6 Fernando disponibilizou material sobre compósitos balísticos para incluir na apresentação da 

Paulo deve revisar a apresentação e incluir todas as sugestões realizadas pelo participantes.

3.2 Fernando deve encaminhar informações sobre os tipos de reforços  

3.3 Paulo Steiner deve encaminhar slides para complementar apresentação de adesivos.

3.4 Paulo deve trocar na apresentação de reciclagem o logo da ABMACO 
final a consulta online e a COMPOCITY. 

3.5 Paulo deve montar as 2 apresentações restantes AGRALE e NEOBUS com base na revisão e 
sugestões realizadas na apresentação da MARCOPOLO. 
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TECNOFIBRAS, Fernando Viana – 
CPIC BRASIL, Ruy Toledo – MENZOLIT, 

MACO. 

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

2.1 Paulo apresentou a palestra da MARCOPOLO para revisão dos participantes 

encaminhasse uma carta da ALMACO as Empresas formalizando a 
nossa apresentação e também informando que vamos emitir um certificado para os participantes. 

2.3 Cláudio sugeriu que seja incluído informações sobre desmoldantes e gel coat 

2.4 Fernando sugeriu a inclusão de informações sobre tipos de reforços como exemplo a questão 

 

inclusão de comparativo de custos entre RTM e laminação aberta 

2.6 Fernando disponibilizou material sobre compósitos balísticos para incluir na apresentação da 

lizadas pelo participantes. 

3.3 Paulo Steiner deve encaminhar slides para complementar apresentação de adesivos. 

 para ALMACO e incluir no 

3.5 Paulo deve montar as 2 apresentações restantes AGRALE e NEOBUS com base na revisão e 
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 3.6 Paulo deve encaminhar a AGRALE, MARCOPOLO e
apresentação com as seguintes informações:
 

• Data e horário da apresentação
• Tempo estimado de duração (2h00min)
• Lista com o nome e RG
• Informação sobre o Certificado ALMACO de 

 
3.7 Lista dos especialistas do Comitê Automotivo que irão participar da apresentação:

• Angelo Pavioto – CPIC 
• Cláudio Thiago – MVC 
• Fernando Viana – OWENS CORNING
• Márcia Cardoso - ASHLAND
• Paulo Camatta - ALMACO
• Paulo Steiner – LORD 
• Rogério Lucci – REICHHOLD
• Waldomiro Moreira – ELEKEIROZ

 
 
Paulo encerrou a reunião agradecendo a participação de todos.
 
São Paulo, 17 de Outubro de 2012 
 
Paulo Camatta 
GE. ALMACO 
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3.6 Paulo deve encaminhar a AGRALE, MARCOPOLO e NEOBUS a formalização de nossa 
com as seguintes informações: 

e horário da apresentação 
Tempo estimado de duração (2h00min) 

e RG dos participantes do Comitê Automotivo 
Informação sobre o Certificado ALMACO de participação 

3.7 Lista dos especialistas do Comitê Automotivo que irão participar da apresentação:
 
 

OWENS CORNING 
ASHLAND 
ALMACO 

REICHHOLD 
ELEKEIROZ 

Paulo encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. 
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NEOBUS a formalização de nossa 

3.7 Lista dos especialistas do Comitê Automotivo que irão participar da apresentação: 


