
Vaga de estágio no Fablab do
Cajuru, ainda em aberto. Necessita
ser um aluno de BSI. 

Fechamos uma parceria com o
Inter Americano e iremos fazer um
Workshop de Arduino no Maker
Day Brasil que ocorrerá dia 26/09.
https://www.makerdaybrasil.com

Para mais informações nosso
servidor do Discord é o meio oficial
de comunicação, se ainda não deu
uma olhada lá aproveita e vai
conferir. http://bit.ly/cmaker-discord

Aproveitando informo que a
alocação das janelas de uso do
espaço ocorrerão exclusivamente
pelo Discord.

OUTRAS NOVIDADES

Projeto Oxímetro IoT do Luccas, fazendo parcerias.
Agora tem um médico dando suporte e outro
projetista no projeto. Parece que a coisa vai decolar,
veja mais sobre o projeto no Discord.
http://bit.ly/cmaker-discord

LUCCAS QUARENTEI
Oxímetro IoT

Projetos IoT do Nicolas a todo vapor. Protótipo
desenvolvido em parceria com o Espaço CMaker já
implantado no cliente para monitoramento de
sensores remotamente. Usa MQTT, ESP, Raspberry
etc.

NICOLAS WOITCHIK
MVP para Monitoramento de Acionamentos Industriais

Projeto em parceria Espaço CMaker, Sear e Leonildo.
A ideia é desenvolver um Totem para automação de
um Camping, utilizando um microcontrolador com
acesso via Wifi.

SEAR JASUBE

Totem Atomação Camping

Luminaria  Minecraft

Por Marcelo Dr

MAKERS

Automação do sistema de iluminação da entrada do espaço com

Sonoff.

Organização dos MDF na sala da furadeira, já da para achar as coisas

lá.

Instalação de SSD no PC da sala de corte e impressão e

configuração dos aplicativos. Programas rodando mais

rápidos e estáveis.

Aumento do número de associados por janela, passa de 2 para 3.

Aproveitando informamos que a alocação das janelas de uso do

espaço ocorrerão exclusivamente pelo Discord. http://bit.ly/cmaker-

discord.

MELHORIAS

Agora nossa lista de placas, sensores e peças para locação estão

disponível no site. Consulte lá que tem muita novidade..

http://www.cmaker.com.br/locacao-de-pecas/.

PROJETOS

ESPAÇO CMAKER
INFORMA
18 /07 /2021  
SAIBA  TUDO  QUE  ACONTECEU  ESSA  SEMANA

Lareira a alcool

Por Bettio

Corte e montagem da

Torre Eiffel

Por Bettio

Robô de Esteiras

(ainda em sigilo)

Por Vinícius de Morais
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