
 
 

 

FEILUB reúne a cadeia produtiva de 
lubrificantes 

Um espaço para networking, confraternização e acima de tudo para fazer 

negócios. Assim é a FEILUB – Feira dos Produtores de Lubrificantes. Em sua 2ª 

edição a Feira traz como uma das novidades um novo local, o Pro Magno Centro 

de Eventos, que reúne modernidade, conforto e tecnologia ideais para tornar a 

FEILUB ainda mais hospitaleira. 

Promovida pelo SIMEPETRO (Sindicato Interestadual das Indústrias 

Misturadoras e Envasilhadoras de Produtos Derivados de Petróleo) a FEILUB é o 

principal ponto de encontro de toda a cadeia produtiva de óleos lubrificantes e 

graxas, além de reunir fabricantes de equipamentos, fornecedores de produtos, 

serviços e laboratórios. 

Diante da expectativa de retomada do mercado, a FEILUB deverá atuar como 

uma fomentadora de oportunidades, tanto para quem vende, quanto para 

quem pretende adquirir produtos, bem como na oferta de terceirização de 

produção, novos aditivos, matérias-primas e equipamentos. O público visitante 

também promete ser bem diversificado, como na primeira edição, com a 

presença de produtores; atacadistas; distribuidores e formadores de opinião. 

Paralelamente à Feira acontece o 8º Congresso Nacional Simepetro, com 

palestras técnicas apontando tendências de mercado, evolução na produção e 

aditivação dos produtos, bem como abrindo espaço para o segmento trocar 

informações com os representantes da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP. 

O presidente do SIMEPETRO, Carlos Ristum, acredita que a FEILUB será um 

importante termômetro para o mercado. “A Feira deverá mostrar o ânimo do 

mercado para o restante do ano. Tenho certeza que será uma boa oportunidade 

para a geração de negócios em vários âmbitos.” 



 
 

FEILUB com força máxima 

Com mais de 70% dos estandes vendidos, a FEILUB promete se consolidar 

como o principal evento do setor. “A Feira é completa, pois reúne em um único 

espaço toda a cadeia produtiva, além dos fornecedores de equipamentos. Todas 

as informações sobre perspectiva, tendências, novos produtos reunidas, sem 

contar na chance de abordar diretamente os representantes dos principais 

órgãos públicos que regulam a atividade”, destaca Ristum. 

Ainda é possível participar da da feira deste ano. Para obter informações sobre 

a compra de espaço e fazer inscrições para o Congresso, basta entrar em 

contato com o SIMEPETRO – simepetro@terra.com.br ou no telefone (11) 

3207-0072 e no site – www.feilub.com.br 

FEILUB 2017 

Data: 25 e 26 de abril 

Local: Pro Magno – Centro de Eventos 

Rua Samaritá, 230 – Casa Verde – SP 

Horário: 9 às 17 h – Congresso 

12 às 20 – Feira 

 


