DEPOIMENTOS

Mais um grande encontro do setor automotivo

“Q

uando realizamos a primeira Autonor, não tínhamos
ideia de onde poderíamos chegar.
Hoje nos sentimos muito satisfeitos
em alcançar a marca de duas décadas, pois isso revela que conseguimos transformar o evento na maior
plataforma de divulgação e promoção de negócios do Norte/Nordeste do Brasil.
As feiras de negócios são instrumentos de grande importância para a promoção de produtos e serviços dos
mais diversos segmentos, pois são fontes de informações do mercado, onde expositores e visitantes têm
acesso às novas tendências, novas tecnologias e inovações em produtos e processos. Além disso, proporcionam oportunidade de ampliação do networking.
Nesse sentido, a Autonor vem cumprindo o seu papel
de forma eficiente como resultado de investimentos
constantes em novas estratégias que garantam a interação entre todo o segmento de autopeças em um
ambiente propício à realização de negócios.
Outro ponto que contribuiu para consolidação do
evento é o fato da Feira ser realizada em Recife, capital
de Pernambuco, estado que é o principal polo distribuidor de autopeças do Nordeste. Além disso, a sua
localização estratégica, com área de influência abrangendo diretamente os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, proporciona condições ideais
para atrair mais visitantes.

Também precisamos reconhecer que
não teríamos alcançado essa posição
sem o apoio fundamental dos nossos expositores e parceiros, como o
Governo do Estado de Pernambuco,
através da Secretaria de Turismo, o
Sincopeças, o Sindirepa, e o Sebrae,
os quais estiveram conosco desde o
começo acreditando no evento como
instrumento importante para o fortalecimento da categoria e a modernização das empresas do setor.
Como resultado do esforço e dedicação de todos
os envolvidos ao longo de sua história, a Autonor
é hoje uma referência nacional em termos de organização e, como evento, capaz de gerar resultados comprovados nas áreas de marketing e vendas.
Vale destacar, também, o papel fundamental do
Conselho Autonor, formado por representantes de
empresas de destaque do segmento automotivo.
Mantendo-se nessa trajetória, a Autonor tem tudo
para proporcionar, em 2019, mais um grande encontro entre fornecedores e compradores, que terão renovadas as oportunidades para estreitar as relações e
realizar muitos negócios.
Boa feira e bons negócios!”
Emanuel Expósito Tenório Miranda e
Bruna Expósito Tenório Luna
Organização da Autonor

“Mesmo passando por esse momento de turbulência política em nosso país, tenho expectativas positivas para a edição de 20 anos da Autonor. Com 100% do espaço da feira ocupado
pelas fábricas, distribuidores e varejos locais, é nítida a oportunidade de crescimento e superação para as empresas que fazem o trabalho pré e pós-feira.
Eu, que participo desde a 1ª edição e hoje acompanho alguns amigos no conselho da feira,
vejo com felicidade a evolução ano a ano das empresas, que estão sempre renovando os
contratos - reflexo do crescimento positivo em seus resultados.”
José Carlos de Santana
Presidente do Sincopeças Pernambuco

“A Autonor é uma feira importante para o setor de distribuição porque representa o mercado do Nordeste do País, que
é expressivo e vem evoluindo
conforme a frota circulante
de veículos cresce. As fábricas
marcam presença em parceria
com distribuidores que atuam
na região, levando informação e novidades em produtos aos profissionais deste mercado. A feira cresceu
ao longo dos anos e se consolidou no calendário de
eventos do mercado de reposição. Além de apoiarmos a Autonor, aproveitamos que a diretoria visitará a
feira para promover uma reunião plenária com todos
os associados da região para debater assuntos relevantes para o setor.”
Rodrigo Carneiro
Presidente da ANDAP

“A Autonor transforma Pernambuco, durante quatro
dias, no centro de informações, tecnologias e conhecimento - com lançamentos de
produtos e serviços - no segmento da reparação e reposição automotiva do país.
Expositores e visitantes farão,
com certeza, desta edição da Autonor mais uma
grande oportunidade de otimizar os negócios de
nossos empresários.
Parabéns a todos que fazem da Autonor uma referência em feira automotiva do Nordeste e pelos 20
anos de sucesso completados nesta edição de 2019!”
Pedro Paulo de Medeiros Moraes
Presidente do Sindirepa Pernambuco

“A Autonor é um instrumento importante e uma das feiras de autopeças mais bem trabalhadas do Brasil. O que esperamos dessa edição de 2019 é que ela possa continuar
agregando muitos valores ao nosso setor no Nordeste, trazendo qualificação, gerando
bons negócios e mostrando a toda a família autopeças da região que existem novidades
a serem implantadas durante este ano e em 2020. Também é nossa expectativa que os
resultados da feira possam ser satisfatórios. Aproveito para parabenizar a organização do
evento, porque acredito que ele vai congregar todo o setor de autopeças e reparação
automotiva do Norte e do Nordeste do país. ”
Ranieri Leitão
Presidente do Sincopeças Brasil

“ Para o setor de reparação de veículos, a Autonor é uma feira importante e que representa um mercado expressivo. Esta edição, assim como as outras, será um sucesso,
com apresentação de lançamentos e novidades que envolvem a reparação de veículos,
sendo muito útil para os profissionais da região. O Sindirepa Nacional tem o prazer de
apoiar este evento.”
Antonio Fiola
Presidente do Sindirepa Nacional e Sindirepa-SP
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“Vejo a Autonor como uma feira
muito importante para o segmento
de autopeças da região nordeste.
Esse ano ela comemora 20 anos e a
cada ano se consolida como a maior
feira de autopeças das regiões Norte e Nordeste.
Gostaríamos de parabenizar seus idealizadores pelo sucesso e pelo apoio
que temos recebido nesses 20 anos.
Na Autonor, os fabricantes expõem novos produtos
e tendências no mercado de autopeças, fortalecendo a região e o segmento como um todo.
Como Recife fica em uma posição geograficamente
estratégica, pois estamos a 800 km de Salvador e 800
km de Fortaleza, nos tornamos o centro da região
Nordeste no segmento, facilitando o deslocamento
para estas cidades e para Aracaju, João Pessoa e Natal, além de outras grandes cidades do Nordeste.
Com a visitação do público de toda a região, os expositores podem estreitar seu relacionamento com
clientes, varejos, oficinas, frotistas e de mais integrantes do mercado de autopeças. É com grande
satisfação que nós, da Auto Norte, recebemos nossos fornecedores e clientes para esse grande evento.
Este ano não teremos nossa tradicional feijoada no
período da feira, pois estamos preparando a comemoração dos 40 anos da Auto Norte, que será em
2020. Mas durante o período da feira estaremos ao
lado de nossos fornecedores, oferecendo grandes
marcas com grandes preços e promoções para os
clientes que estiverem presentes na feira.
Venham, participem da Autonor 2019. Vai ser uma
feira arretada de boa”.
Carlos Eduardo M. da Silva (Cacai)
Diretor da Auto Norte

“A AutoNor chega em um momento onde o mercado nacional
se apresenta ainda muito instável,
com uma economia frágil, mas com
a certeza que estamos no caminho
certo da recuperação. Situações
alheias ao setor automotivo impactam em importantes setores
da economia. A ”velha” política
corrupta e impune, nos impõe maior determinação em
nossos planos de crescimento. E isso é muito importante,
pois precisamos nós brasileiros estarmos ainda mais fortes
e unidos para crescer, rompendo paradigmas.
Neste ambiente de retomada das nossas cores e essências, comemoramos mais uma edição da AutoNor em Recife, a capital do Nordeste. Este ano vivendo um especial
momento da história, com os 20 anos da Feira de maior
relevância do Norte/Nordeste do Brasil , sempre proporcionando ao segmento de reposição automotiva o contato
direto com que existe de mais inovador em tecnologia,
proporcionando aos seus expositores a maior vitrine para
um inspirado, competente e crescente público.
Grandes caravanas chegarão do interior de Pernambuco,
do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Alagoas, de todo
Nordeste, um público interessado em buscar novidades e
fortalecer relacionamentos.
A expectativa é a melhor possível para os profissionais do
segmento. Além das novidades dos setor, terão oportunidades de participar de Palestras e seminários técnicos e
comerciais. O Stand da Balconista SA, trará Palestras dos
maiores fabricantes do Brasil! Se prepare... 20 anos de AutoNor, 20 anos de evolução com qualidade e competência
dos organizadores”.
Flávio Portela
Gerente Geral de Vendas da SK Automotive

“Ao comemorarmos o vigésimo aniversário da Autonor, evento mais importante do calendário no mercado de autopeças do Nordeste e consolidado como a segunda maior
feira do segmento no Brasil, ficamos particularmente muito felizes por estarmos entre os
protagonistas deste grande e importante evento, participando como expositores de todas
as versões em seus 20 anos de história.
Podemos afirmar, portanto, com humildade, mas também com muito orgulho, que ela
carrega um pouco do DNA Rediesel.
Parabéns aos organizadores do evento, a todas as empresas que acreditaram no projeto e
ao público que sempre nos prestigiou com sua presença”.
Geraldo Villarim
Diretor da Rediesel
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PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO
ARENA DO CONHECIMENTO
Quarta-feira (dia 11)
Horário

Palestrante

Tema

17H - 17h40

Doutor Carro

Diagnóstico emocional e diagnóstico técnico

18H - 18h40

Ishi Ar Condicionado

Dicas de diagnose e manutenção do ar condicionado automotivo

19H - 19h40

Alexandre Apha

Novas tecnologias automotivas

Quinta-feira (dia 12)
Horário

Palestrante

Tema

17H - 17h40

Ishi Ar Condicionado

Dicas de diagnose e manutenção do ar condicionado automotivo

18H - 18h40

Doutor carro

Diagnóstico emocional e diagnóstico técnico

19H - 19h40

Rei dos Carros

Revolução no diagnóstico automotivo: osciloscópio e transdutores

Sexta-feira (dia 13)
Horário

Palestrante

Tema

17H - 17h40

Alexandre Alpha

Método alpha de vendas

18H - 18h40

Scopino

Tecnologia em sistemas de frenagem

19H - 19h40

Doutor Carro

Diagnóstico emocional e diagnóstico técnico

Sábado (dia 14)
Horário

Palestrante

Tema

15H - 15h40

Scopino

Empresa tem cnpj, não tem coração

16H - 16h40

Diego Riquero

Injeção direta

17H30 - 18h10

Cesar Urnhani - piloto
Segredos, dicas, mitos e verdade
de testes e apresentador
Cesar Urnhani - piloto
Sessão de autógrafos e distribuição de livros antes e depois da sua
de testes e apresentador palestra
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Fusíveis automotivos, cabos e cordoalhas de bateria.
www.amscomponentes.com.br
ams@amscomponentes.com.br | (11) 5896-4775
AMS Componentes | @amscomponentes
Estande: 187

Nova linha de vedação para caixa e bomba de direção
hidráulica. O-rings, retentores, gaxetas e raspadores,
anéis, reparo: bomba e caixa de direção hidráulica, de
injeção eletrônica, de cilindro hidráulico e pneumático.
www.agel.com.br
agel@agelaneis.com.br | (11) 4133-2000
Agel Anéis | @AgelAneis
Estande: 125

Peças automotivas
www.aje.ind.br
silvana.aje@gmail.com | (11) 4447-7171
Estande: 216

Alfatest oferece soluções adequadas para os diversos
perfis de reparadores no Brasil. O destaque fica por
conta da linha de scanners automot. para automóveis e
veículos leves à diesel.
www.alfatest.com.br
marketing@alfatest.com.br | (11) 2065-4700
Estande: 209/ 210

AL-KO
Eixos, sistemas de freios, travas de engate, barras de
tração, chassis e outros.
www.alko-tech.com | (11) 3777-9780
Estande: 121
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Especialista em discos.
www.altousa.com
jose.pereira@altousa.com | (11) 2507-1961
Alto Products Corp | @altousa
Estande: 80

Peças para cabines de caminhões, portas, para-choques, estribos, para-lamas par marcas volvo, Scania,
Mercedes-Benz, Iveco, Volks e Ford.
www.amalcaburio.com.br
gelson@amalcaburio.com.br | (54) 21019111
Irmãos Amalcaburio
Estande: 159

Abastecemos o mercado automotivo com peças de reposição para motores de veículos nacionais e importados, tais como: anéis, balancim, bomba de água e outros.
www.apexengine.com.br
apex@apexengine.com.br | (11) 4154 5809
Estande: 54

Palestras
Estande: 21 / 22

Distribuimos miudezas para veículos diesel.
www.grupoarraial.com.br
miudezas@grupoarraial.com.br | (87) 3761.1850
Estande: 206

Contrapeso para balanceamento de rodas automotivas,
lubrificante para montagem pneus, válvulas para pneus
e material de borracharia em geral.
flavio@assiseassis.com.br | (31) 3328-0000
Estande: 85
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Faróis, lanternas, retrovisores, etc.
www.autokmais.com.br
lee@autokmais.com | (81) 3038.8300
Estande: 55

Molas e estamparia automotiva.
www.autopartsmolas.com.br
autopartsautomotiva@uol.com.br | (11) 2056 2639
Estande: 12 - MEZ

Revista com projeto de comunicação exclusivo para balconistas de autopeças
www.balconistasa.com
Estande: 150 / 151

www.becap.com.br
becap@becap.com.br | (11) 2632-4800
Becap Auto Peças | @becapdistribuidora
Estande: 281

Peças mecânicas diversas para Renault, Peugeot, Citroen e Nissan. Assessoria e consultoria para importação
especializada em autopeças.
adm@autotechnica.com.br | (47) 3288-1008
Autotechnica SC | @autotechnicaimport
Estande: 06 - MEZ

Diafragma de freio a ar, amortecedor de cabine, mangueira de intercooler, mangueira de radiador, coxim de
motor, capa de vela, bolsa de suspensão.
www.bins.com.br
comercial@bins.com.br | (51) 3511-5000
Bins Indústria de Artefatos de Borracha Ltda
@binsborrachas
Estande: 287

Peças em geral acabamento suspensão elétrica motor
diferencial.
avantedistribuidorape@gmail.com | (81) 31283882
Estande: 127

www.bnb.gov.br
Estande: 16 - MEZ

Revista regional especializada no setor automotivo,
com forte atuação no setor.
www.autorevistape.com.br
Auto Revista Pernambuco| @autorevista_pe
(85) 3038-5775
Estande 61

É um canal de comunicação para os formadores de opinião do segmento.
www.jornalbalcaoautomotivo.com.br | (11) 5677-7773
Estande: 60 / 62

Equipamentos e peças para injeção Diesel
www.bomboleo.com
junior@bomboleobrasil.com.br | 062-3282-8520
Estande: 142

Peças, equipamentos e serviços.
www.bosch.com.br
camilla.sterde@br.bosch.com | (19) 2102-1224
Estande: 103

Elevador automotivo
vendas@boxcarbrasil.com.br | (47) 3525-3007
Box Car Elevadores | @elevadoresboxcar
Estande: 122
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www.boxtop.com.br
boxtop@boxtop.com.br | (47) 3520-2700
Boxtop | @boxtopdobrasil
Estande: 218

Produz cabos de comando e sistemas de comando originais para as principais montadoras instaladas no Brasil.
www.cabovel.com.br
cabovel@cabovel.com.br | (11) 3604-8855
Estande: 32

Distribuidor de autopeças linha leve.
www.brcarpecas.com
comprasbrcar@hotmail.com | (81) 3129.9442
BRCarPecas | @brcarpecas
Estande: 79

Faróis, lanternas, retrovisores, latarias, para-choques e
kits de faróis auxiliares.
fideles@cambuciacessorios.com.br | (11) 3019-1060
@cambuciacessorios
Estande: 132

Kits da coifa homocinética, kits do amortecedor, kits da
barra estabilizadora, kits de fixação, kits diversos.
www.brokits.com.br
contatobrokits@gmail.com | (11) 2601-8899
Brokit’s | @brokitsindustria
Estande: 153/155

Peças para vans, buchas, batentes, coxins,
coifas e borrachas.
www.camprisma.com.br
vendas@camprisma.com.br | (19) 3869-1314
Estande: 275

Linha completa de produtos para as mais diversas marcas de caminhão, carretas e ônibus. Como aparelho de
regulagem, bomba: d’água e hidráulica cabine e mais.
marketing@bzautomotive.com | (41) 3074-4819
BZ Automotive | @bzautomotiva
Estande: 26

Impulsores e polias.
www.bzm.com.br
gilbertoheil@bzm.com.br | (47) 3332-7053
Estande: 228

Peças e kits para transmissão automática.
www.c4imports.com.br
contato@c4imports.com.br | (11) 3371-2966
Estande: 229
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Produtos para lava jato e estética automotiva.
www.carcoating.com.br
boutique@carcoating.com.br | (81) 4101-1653
Car Coating | @carcoating
Estande: 245

Fabricação de retrovisores para carro.
carol-representacoes@hotmail.com
(15) 3461-1092
Estande: 207

Radiador, ventoinha, condensador, resistência,
defletor, intercooler.
www.casadaventoinha.com.br
casadaventoinha@gmail.com | (48) 3342-3000
Casa da Ventoinha | Estande: 211
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Fabricante de conjuntos de cubo e tambor e de suportes
fundidos de suspensões para ônibus, caminhões e reboques.
www.empresasrandon.com.br
Estande: 50

Mangueiras automotivas
comercial01@cauplasbr.com.br | (11) 3831-1829
@cauplasbrasil
Estande: 56

Estande: 001B - MEZ

Atua no mercado de reposição de peças automotivas, pneus e acessórios da linha passeio, utilitários e pick-ups, de todas as marcas de veículos
nacionais e importados.
www.centrocar.com.br
contato@centrocar.com.br | (81) 2129-9999
Estande: 05

Obdmap, dieseldiag, motodiag, ecu test 3 infinity, ecu
test diesel pro, ecu repair, cursos online e presenciais.
www.chiptronic.com.br | (14) 3352-6060
Estande: 252/253

Diagweb - Informação Técnica Automotiva
contato@cicloengenharia.com.br | (62) 3942-3939
Diag web | @cicloengenharia
Estande: 07

Acessórios, eletroeletr, lâmpadas e peças automotivas.
www.cinoy.com.br
mkt@cinoy.com.br | (21) 2782-8104
Cinoy Oficial | @cinoyprodautomotivos
Estande: 124
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Somos a CNi Truck Parts®, uma distribuidora especializada e exclusiva em peças para caminhões e ônibus.
Somos distribuidor autorizado Diesel Technic no Brasil.
atendimento@cnitruckparts.com.br | (41) 2169-0990
CNI Truck Parts | @cnitruckparts
Estande: 239

Oferece uma linha ampla de produtos da mais alta qualidade e segurança. Capa correia dentada / quebra-sol /
grade do para-choque.
www.2mplastic.com.br | (19) 3849-1767
Estande: 182

Completo estoque de latarias, faróis, lanternas, grades e
para-choques para automóveis nacionais e importados.
www.columbiaautoparts.com.br
columbia@columbiaautoparts.com.br | (85) 3282-8788
instagram: @columbiaautoparts
Estande: 68

Estará presente com seu portfólio de produtos
em conjunto com as marca do Grupo Continental
Automotive,ContiTech e Tires.
www.contitech.com.br | 0800 0111-572
Estande: 28

(81) 2127-1400
Estande: 276A

Alinhadora de direção, balanceadora, desmontadora de
pneus, rampas e elevadores, recicladora de ar, recicladora de rodas.
www.corghidobrasil.com.br
e.fogueral@corghidobrasil.com.br | (11) 2597-9655
Estande: 161
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Mídia impressa e digital com foco em mecânicos,
retificadores, autopeças/lojistas, distribuidores e
indústria de autopeças.
marcia@correiomecanico.com.br
www.correiomecanico.com.br
(51) 3328-5876 / 99911-7192
Estande: 145

Ferramentas especiais para automóveis e motocicletas
www.crautomotrixx.com.br
crautomotrixx@crautomotrixx.com.br
(11) 2940.9000
Estande: 230

Conta com quatro fábricas voltadas para a pesquisa, desenvolvimento e produção de motores, filtros, geradores e soluções de pós-tratamento.
www.cummins.com.br | 0800 286.6467
Estande: 48
Correias sincronizadoras, correias de acessórios, tensionadores, polias, kits, mangueiras de arrefecimentos,
cabos de vela.
sac@dayco.com | (11) 3146-4770
Dayco Brasil | @daycobrasil
Estande: 34

Peças para transmissões e diferenciais da linha pesada.
paulo@dparts.com.br | (15) 3411-0934
Estande: 214

Chaves de seta, chave de limpador, interruptores de
vidro elétrico, luz/farol, neblina, reduzida e outros.
www.diretec.com
diretec@diretec.com.br | (11) 2231-4230
Estande: 181
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Mangueiras para intercooler e de turbinas, abraçadeiras, juntas para turbinas e escape, anéis diversos e miudezas em geral.
contato@disaautopecas.com.br | (45) 3227-7023
Disa Autopeças | @disaautopecas
Estande: 148

Atua na distribuição de produtos automotivos a mais de
10 anos e tem parceria com grandes marcas do setor.
www.discap.com.br
discap-pe@hotmail.com | (81) 3429.9097
Estande: 290 / 291

Reles, sirenes, cabos elétricos, tomadas de carretas,
fusíveis, fitas isolantes, espaguetes isolantes, e outros.
dni@dni.com.br | (11) 3933-8888
Estande: 243

Nossos produtos possuem alta qualidade para maior resistência térmica e às intempéries.
www.dofab.com.br | (11) 2010-8392
Estande: 178

Soquetes, lanterna de placa, lanterna de teto, circuitos,
cilindro de ignição, comutadorese e outros.
marketing@dpaula.com.br | (11) 4199-3737
Estande: 187

Enciclopédia Doutor-ie Online
sac.drie@doutorie.com.br | (48) 3238-0010
Doutor-IE Inteligência Automotiva | @doitorie
Estande: 94

Barras de direção, barras axias, pivôs de suspensão
e terminais de direção.
www.driveway.com.br
driveway@driveway.com.br | (11) 2334-9333
Estande: 162/ 163

EXPOSITORES

Lanternas de teto, de placa, refletores, cames do volante, soquetes, terminais, kits para bico injetor e outros.
www.dsc.ind.br
sac@dscautopecas.com.br | (11) 4878-1798
DSC Autopeças | @dscautopecas
Estande: 203

Especializada no segmento de injeção
eletrônica com marca própria.
contato@duparts.com.br
www.duparts.com.br | (11) 4361-3364
Estande: 115

Freios de veículos comerciais médios e pesados, há mais
de 30 anos, a Duroline, atende a demanda do mercado
nacional e exporta para mais de 40 países.
www.duroline.com.br
marketing@duroline.com.br | (54) 2101-5000
Duroline AS
Estande: 129

Transmissões, embreagens, válvulas automotivas e
produtos remanufaturados.
www.eaton.com.br | (19) 3881-9444
Estande: 37

Embreagens, platô, disco, mancais, garfos e rolamentos.
eversonvitoni@ecopowerembreagens.com.br
(44) 2103-4000
Ecopower Embreagens | @ecopowerembreagens
Estande: 72

Pecas para pickups,vans,utilitarios & importados.
www.ekkoparts.com
contato@ekkoparts.com
(81) 3036-0300 / (83) 3142-0901
Ekko Auto Parts | @EkkoPromNa
Estande: 58/59
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Peças elétricas e produtos em freios, suspensão,
injeção eletrônica, químicos e acessórios.
www.eletroparts.com.br
comercial@eletroparts.com.br | (81) 3128-7151
Eletroparts Distribuidora
Estande: 160

Calotas automotivas.
www.elittemotors.com.br
contato@elittemotors.com.br | (11) 2413-9300
Elitte Motors | @elittecalotasesportivas
Estande: 95

Juntas de cabeçote, juntas liquidas, jogos completos,
parafusos e retentores.
mariana.zaia@elringklinger.com | (19) 3124-9000
ELring Original
Estande: 30
Qualidade e inovação na fabricação de elevadores automotivos para reparação.
www.emasterelevadores.com.br
emaster@emasterelevadores.com.br | (41) 3133-7100
emasterelevadores
Estande: 233

Embreagens
www.embreagex.com.br
embreagex@embreagex.com.br | (11) 4661-1212
embreagex | ert_embreagex
Estande: 286

Alinhadores digitais, alinhadores 3d, montadoras e desmontadoras de pneu, balanceadoras de rodas, vulcanizadores.
alice@emeb.com.br | Emeb do Brasil
Estande: 200/202

EXPOSITORES
Empresa de Turismo de Pernambuco
www.setur.pe.gov.br | (81) 3182-8300
Estande: 63
Peças e componentes para o segmento leve,
pesado e agrícola.
marketing@engatcar.com.br | (54) 3535-1771
Estande: 107

Elevador automotivos da linha leve/pesada, balanceadora de rodas, alinhadora de rodas a laser e 3D,rampa de
alinham. e geometria, desmontadora de pneus e outros
www.engecass.com.br | (47) 3520-2500
Estande: 164 / 166 / 168

Indústria de ferramentas e equipamentos especiais,
atende o setor automotivo e de máquinas agrícolas montadoras, concessionárias e oficinas mecânicas.
(19) 3936-9797 | especifer.ferramentas
Estande: 147

A mais completa linha de lâmpadas automotivas para linha leve, linha pesada e motos.
www.excelite.com.br
vendas@excelite.com.br | (11) 2827 0600
Vendas Excelite
@lampadasautomotivasexcelite
Estande 48 A

No segmento automobilístico há mais cinco décadas, a
Fania oferece cabos de comando.
www.fania.com.br | (35) 3629-5811
Estande: 86

Filtros automotivos
www.japanparts.com.br
mkt@fastlube.com.br | (11) 3670-4400
Fast Lube Japanparts | @fastlubejapanparts
Estande: 83
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Fabrica a linha completa de filtros para linha leve, linha
pesada e motocicletas, macacos automotivos, chaves de
roda e de vela, alavancas de câmbio, e outros.
contato@filtran.com.br | (11) 4186-9000
Filtran Andorinha | @filtrandorinha
Estande: 208

Possui uma estrutura de ponta. Conta com maquinários
CNC e aparelhos de medição tridimensional, diversifica
suas linhas em sist.de freio, suspensão, sup.de motor. Alavanca do freio de mão, coxins, pinças de freio e reparos.
www.finder.ind.br |(11) 5512-8844
Estande: 96

Bicos injetores diesel.
www.firad.it/br
parisi@firad.com.br | (11) 2941-2222
Estande: 109

Reservatórios de expansão , tampas para os reservatórios, tampas de comando de válvulas, mangueiras, interruptores e kits de distribuição.
www.florio.com.br
florio@florio.com.br | (11) 4771-2222
Estande: 157

Indústria e comércio de autopeças para linha
agrícola e automotiva.
www.fortluz.com
fortluz@uol.com.br | (35) 3714-1312
Faróis Fortluz | @faroisfortluz
Estande: 10

Doze mil referências nas marcas Fras-le, Controil
e Lonaflex, sendo lonas e pastilhas para veículos
pesados, pastilhas e outros. A Fremax é reconhecida
pela produção e comercialização de discos e
tambores de freio e cubos de roda.
fras-le@fras-le.com | (54) 3239-1000
@frasleoficial / @freioscontroil / @fremaxbrasil
Estande: 50

EXPOSITORES

www.farj.com.br
ailse@farj.com.br | (11) 3511-9660
Estande: 13

Óleos para motor e engrenagem, fluidos, lubrificantes
industriais para diversas aplicações, protetivos, graxas
e especiais diversos.
marketing.br@fuchs.com | (11) 4707-0510
Instagram: @fuchslubrificantes
Estande: 66

Para fabricantes e imp. apresentarem seus produtos ao
setor focado no segmento de reparação automotiva.
www.funilariaepintura.net.br | (11) 3791-5044
Estande: 74

Peças para caminhões Volvo, Scania,
Mercedes-Benz, Man, Daf, Iveco.
www.gaivota.com.br
contato@gaivota.com.br | (17) 3202-4444
Gaivota Distribuidora Automotiva
@gaivota.automotiva
Estande: 07

Correias, mangueiras, tensionadores e kits.
www.gatesbrasil.com.br
suportetecnico@gates.com | (11) 5105-8100
Gates do Brasil
Estande: 31

Fabrica e comercializa 4 linhas de produtos: elétrica,
injeção, ignição e arrefecimento.
www.gauss.com.br
comercial@gauss.com.br | (41) 3021-2300
Gauss Indústria e Comércio | @gaussindustria
Estande: 47
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Reservatórios de expansão, água, gasolina
e mangueiras do filtro de ar.
www.gonel.com.br
gonel@gonel.com.br | (11) 5668-3200
Estande: 162/163

Grande variedade de itens nas linhas de suspensão, direção, transmissão, freios, refrigeração, motor, elétrica,
rolamentos, química, lubrificantes e acessórios.
www.gpecdistribuidora.com.br
vendas@gpecdistribuidora.com.br | (81) 3320-6805
Facebook: Gpec Distribuição
Estande: 23

Calotas automotivas.
www.gridcalotas.com
vendas@grid.ind.br | (11) 4057-7500
Grid News | @gridcalotas
Estande: 112

Fabricante de lubrificantes automotivos e industriais.
www.gtoil.com.br
marketing@gtoil.com.br | (12) 3152-2623
GT-OIL Lubrificantes | @gt.oil
Estande: 134

Comércio por atacado de peças e acessórios novos
para veículos automotores.
artur@hbautomotive.com.br | (48) 3045-2019
Estande: 52/ 53

Peças para sistema de injeção mecânicos e eletrônicos diesel.
www.harleydiesel.com.br
harley@harleydiesel.com.br | (81) 3462-6295
Harley Diesel Oficial | @harleydieseloficial
Estande: 204

EXPOSITORES
Elevador Eletromecânico HI 4.0 (toneladas) e Elevador
Hidráulico PHF 4.0 (toneladas)
www.hidromar.com.br
comercial@hidromar.com.br | (43) 3373-5600
Hidromar Elevadores | @hidromarelevadores
Estande: 20

Discos de freio, tambores de freio, cubos de roda.
www.hipperfreios.com.br
comunicacao@hipperfreios.com.br | 0800 6451900
Hipper Freios | @hipperfreiosdiscos
Estande: 21 / 22

Maquinas e equipamentos.
compras@rcrdistribuidora.com.br | (44) 3013-4200
Huntec Automotive | @huntecautomotive
Estande: 275

Nox tester / pump tester /injector fonte / e.c.u. – hbox
/ arla, reparo de centrais e eletrônica automotiva básica
www.hecontrols.com.br
rita@hecontrols.com.br |(12) 3905-2951
Hybrid e-Controls | @hecontrols
Estande: 212

Lanternas e faróis automotivos
www.iam.com.br
reposicao@iam.com.br | (11) 2344-4508
Estande: 205
Alinhadores de direção, rampas pneumáticas, montadora e desmontadora de pneus, balanceadoras de
rodas, elevadores automotivos e outros.
comercial1@ibacar.com.br | (41)-3565-2075
Grupo Ibacar | @ibacargrupo
Estande: 246/247/248
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Atuação no mercado de injeção diesel, dispõe de uma
ampla linha de peças com variadas marcas.
vendas@ibdiesel.com.br | (51) 3568 0810
IB Distribuidora
Estande: 119

Óleo e lubrificantes.
www.idemitsu.com.br
comercial@idemitsu.com.br | (11) 2337-9340
Idemitsu BR | @idemitsubr
Estande: 143

Cabos de comando
atendimento@iks.com.br | 4028-0522
IKS Cablex
Estande: 57

Sistemas de vedação
www.juntasillinois.com
gilson@juntasillinois.com | (11) 4378-7153
Estande: 45

Bomba d’água, carcaça e reparo, bomba de óleo, de
combustível, de direção hidráulica, hidráulica, e outros.
sac@indisa.com.br | (19) 3765-6000
Indisa | @indisabrasil
Estande: 16

Rolamento de roda, cubo de roda, radiador e trizeta.
www.irbrolamentos.com.br
marketing@irbrolamentos.com.br | (11) 5068-2268
IRB Rolamentos | @irbrolamentos
Estande: 19

EXPOSITORES
Principais produtos: embuchamentos da manga
do eixo, rolamentos da manga do eixo, pinos e
buchas da manga do eixo, anéis e porcas para suspensão
e diferencial, e outros.
www.mrs.ind.br | (11) 3488-1950
Estande: 108

A Jost Brasil fornece componentes e sistemas de acoplamentos. Quinta roda, pino rei, suspensor pneumático,
aparelho de levantamento, engate: de contêiner, automático e esférico, ponteira, rala, porta estepe, semi-varão.
jost@jost.com.br | (54) 3239-2800
@jostbrasil
Estande: 50

Linha completa de suspensão, motor, transmissão.
www.isapa.com.br
marketing.auto@isapa.com.br | (11) 2823-650
Estande: 17

Juntas e retentores para vedação automotiva.
www.juntalima.com.br
vendas@juntalima.com.br | (11) 3488-9696
juntalima | @oficialjuntalima
Estande: 25

Cursos/ treinamentos e serviços em ar condicionado
automotivo.
www.ishi.com.br
ishiar@gmail.com | (47) 98442-7581
Ishi Treinamentos | @ishiarcondicionado
Estande: 117

Juntas automotivas
www.juntasuniversal.com.br
vendas@juntasuniversal.com.br | (43) 3158-1000
Estande: 84

Com mais de 54.000 ítens em estoque, a Jahu está entre
os maiores fornecedores de peças para veículos da linha
leve, pesada e utilitários do Brasil.
www.jahu.com.br
vendas@jahu.com.br | (11) 3619-0000
jahuborrachasbr
Estande: 179

Mangueiras automotivas
www.jamaicamangueiras.com.br
vendas@jamaicamangueiras.com.br | (11) 4646-6055
Jamaica Mangueiras @jamaicamangueiras
Estande: 105
Veículo de mídia do setor de reposição.
www.jornalbrasilpecas.com.br | (21) 3459-6587
Estande: 90
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Kalled Pistões automotivos para linha leve.
www.kalled.com.br
kalled@kalled.com.br | (11) 2898-0819
Kalled Pistões | @kalledpistoes
Estande: 64

A Keroar Locadora é uma empresa que atua no segmento de prestação de serviços especializada em locação de
equipamentos para refrigeração e áudio-visual, atendendo a feiras, eventos, congressos, festas, entre outros.
(81) 3019-1913
Estande: 001 - MEZ

Anéis de pistão.
www.kictech.com.br
gerencia.vendas@kictechmotores.com.br
(44) 3123-5959
Kictech Motores | @kictech
Estande: 138

Venha nos visitar!

Estande 14

EXPOSITORES

Travessas/rack para teto da automóvel, com ou sem
longarina ou longarina integrada – transbike - reboque
para bicicleta.
www.kiussi.com
contato@kiussi.com | (12) 3157-2059
Kiussi Aluminium Racks
Estande: 271

Produtos eletromecânicos.
www.kostalbrasil.com.br
sac@kostal.com.br | 0800 45678525
kostalbrasil | @kostalbrasil
Estande: 73

Aditivos para radiadores, descarbonizantes, flushs de
limpeza e correção, melhoradores de desempenho.
www.koube.com.br
comercial@koube.com.br | (41) 3404-2306
Estande: 97

Pistões, anéis de segmento, bronzinas, camisas de cilindro, bielas, filtros, bombas de óleo, de água, de vácuo,
válvula EGR, sonda lambda e mais.
www.ms-motorservice.com.br
marketing@br.rheinmetall.com | 0800 7217878
Estande: 33

Acessorios automotivos como: Sensores de estacionamento, cãmeras de ré, mp5, espelhos com câmera, cabos para instalação, acabamentos cromados, telas lcd.
www.kx3acessorios.com.br | (11) 4477-2840
KX3 - Acessórios Automotivos @ kx3_acessorios
Estande: 136/137
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Radiadores, compressores, eletroventiladores, condensadores e peças automotivas.
www.lanmax.com.br
susy@lanmax.com.br | (11) 3566-6761
Reach Cooling BR | @reach.coolingbr
Estande: 240/241/242

Software para gerenciamento empresarial.
www.lapinfo.com.br
lapinfo@lapinfo.com.br | (81) 31390001
Lap informática | @lapinformatica
Estande: 123

Calços de motor e coxim de amortecedor especializado em veículos importados.
www.leopardparts.com.br
vendas@leopardparts.com.br | (21) 3437-5468
Estande: 140

Distribuidora de Auto Peças, pneus, lubrificantes com
atuação nos estados do: RN, PB, PE, AL e SE.
www.ligpeca.com.br
sac@ligpeca.com.br | (84) 3615-7004
Estande: 280

Peças de acabamentos, bombas hidráulicas, cardans e
componentes, caixas de direção, freios, polias e outros.
www.lng.com.br
laura.guido@lng.com.br | (11) 4529-1444
LNG Automotive Parts | lng_automotiveparts
Estande: 213/215

E-commerce de máquinas e ferramentas.
www.lojadomecanico.com.br
atendimento@lojadomecanico.com.br | 81 3771-4602
lojadomecanico | lojadomecanico
Estande: 152

EXPOSITORES

Peças para vans, pickups, utilitários, importados e leves.
www.luporini.com.br
vendas@luporini.com.br | (11) 2105-5000
Luporini Oficial | @luporinioficial
Estande: 120

Suportes metálicos para caminhões.
www.m4parts.com.br
vendas@m4parts.com.br | (41) 3037-2404
M4 Parts | @m4parts
Estande: 65

Compressores, ferramentas, ferramentas elétricas, geradores, roçadeiras, máquinas para oficina e lava-jatos,
peças e conexões.
comercialma@mamaquinas.com | (81) 3040-0202
Estande: 42/ 44

Marflex: bobina de ignição plástica/óleo, cabos de vela,
caixa de fusíveis, condensador e mais. Speed Brake: pastilhas para freios.
www.marflex.ind.br | www.speedbrake.com.br
marketing@monpar.com.br | (11) 2535-9900
Marflexoficial | SpeedBrakeoficial
Estande: 18

Cabeçotes de reposição para motores diesel.
comercial@maringasoldas.com.br | (41) 3346-2928
Maringá Tecnologia em Cabeçotes
Estande: 14

A empresa produz freios pneumáticos e hidráulicos, nas
versões a disco e tambor, para caminhões, ônibus, reboques e semirreboques, sistemas de atuação e controle.
www.freiosmaster.com | (54) 3239-2900
Estande: 50

Importadoras e distribuidora de pneus e câmaras de ar
www.magnumtires.com.br
sac@magnumtires.com.br | (81) 3997-6200
Estande: 69/ 71

Cabeçotes remanufaturados e vendas de peças.
maxiretifica01@outlook.com
(81) 3471-9825 | Maxi Retifica
Estande: 106

Abraçadeiras, aditivos para radiador, coxins, kits de
amortecedor e homocinética, mangueiras de combustível, parafusos e porcas, tubos de refrigeração e outros.
www.marbocomercial.com.br
vendas@marbocomercial.com.br | (11) 4229-9000
marbocomercial
Estande: 174

Especializada em trazer soluções a um custo acessível
ao reparador automotivo, tanto na parte de fabricação
como na revenda de equipamentos.
www.mecanicaavancada.com.br
contato@mecanicaavancada.com.br | (44) 3265-3684
Estande: 141

Turbinas máster, power, peças, ferramentas e equipamentos de injeção a diesel convencional e eletrônico.
www.marcadiesel.com.br
contato@marcadiesel.com.br | (81) 3301-3095
Marca Diesel
Estande: 195/ 196/ 197

Componente de transmissão
www.mecpar.com
marketing@mecpar.com | (16) 3383-3500
@mecpar.durex
Estande: 11
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Venha nos visitar!

Estande 15

(81) 3317-0700
(81) 9 9132-2988
rad-distribuidora@hotmail.com

Venha nos visitar!

Estande 274

(87) 3024-4572
(87) 9 8832-4489
id@inovacaodistribuidora.com

EXPOSITORES
Publicação oficial do distribuidor que está no
mercado sendo distribuída mensalmente para
toda a cadeia automotiva.
www.photon.com.br
comercial@photon.com.br | (11) 2305-8385
Estande: 91

Exibirá seus últimos lançamentos para o mercado de
reposição: rolamento central de cardan, componentes
para diferencial Volvo e kit calço. Também apresentará a
Universidade Meritor, uma plataforma de cursos gratuitos à distância. Apresentação de uma Unidade Móvel de
Treinamento dedicada para a região Nordeste.
www.meritor.com | (11) 3876-4070
Estande: 175

Fabricação de alinhadores de direção, balanceadoras de
rodas e contrapesos para balanceamento.
www.mfdobrasil.com.br
sac@mfdobrasil.com.br | (11) 2722-2435
Estande: 236

Fabricação de peças usinadas e montagem de conjuntos
com materiais ferrosos e não ferrosos. Engrenagem,
cabeçotes e cavalete do bloqueio e outros.
www.mic.ind.br
vendas@mic.ind.br | (11) 4546-8100
Estande: 133

Linha de metal-borracha para as linhas leves e comercial, vans e pesada.
www.mobensani.com.br
vendas@mobensani.com.br | (11) 3736-7800
Mobensani Borrachas Automotivas
mobensaniborrachas
Estande: 57

Molas espirais automotivas e industriais.
www.molastigresdobrasil.com.br
mauro@molastigre.com.br | (21) 2597-2293
molastigre | @molastigre
Estande: 70

www.mgceletronica.com.br
MGC Eletrônica | (11) 4303-2676
Estande: 09 - MEZ

Linha de produtos abrangentes, desenvolvidos sob medida para os veículos nacionais e importados.
Filtros, palhetas, aditivo rad., baterias, lubrif. e correias.
www.mtech.com.br
contato@mtech.com.br | (64) 3441-7800
MTech Multimarcas | @mtech_oficial
Estande: 51

Alinhadores de direção, balanceadoras de rodas, cavaletes e móveis para oficina, desmontadora de pneus, elevadores automotivos, rampas e cavaletes para geometria, rampas para troca de óleo e reparadora de rodas.
vendas@mgfer.com.br | (47) 3564-014
MG-FER Máquinas e Equipamentos Automotivos.
@mgferelevadores
Estande: 219

Rolamentos, kit de rolamentos de roda, radiador,
palheta, eletroventilador, gmv, cruzeta, ponta de eixo,
entre outros.
www.mtfcompany.com.br
contato@mtfcompany.com.br | (11) 3315-1744
MTF Company | @MtfCompany
Estande: 81
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EXPOSITORES

Engates automotivos, soleiras em aço inox, protetor de
carter, bloco distribuidor/barramento, travas de estepe,
trava de pedal
carolina@multengates.com.br | (11) 2291-6591
Mult Acessórios | @multacessorios
Estande: 41

Peças elétricas, injeção eletrônica, acessórios
www.multiqualita.com.br
(47) 3349-0028
@multiqualita
Estande: 128

Fabricamos peças para bombas injetoras diesel, turbinas, canos injetores além de outras miudezas para caminhões, ônibus, vans, tratores, etc. Fabricamos também
máquinas e equipamentos para teste Common Rail.
www.naut.com.br
andre@naut.com.br | (11) 5511-3293
Estande: 176

Injeção eletrônica
newmaxbr@gmail.com | (11) 3476-1659
Estande: 198

Distribuiçâo de autopeças.
www.ndcpecas.com.br
vendas@ndcpecas.com.br | 0800 70 99 400
Estande: 01A - MEZ

Tintas automotivas.
www.oasistintas.com.br | | (81) 3422-7369
Estande: 76

,
Publicação especializada e dirigida a técnicos automot.
www.oficinabrasil.com.br | (11) 2764-2852
Estande: 249 / 250

Filtros automotivos
www.originalfilter.com
vendas@originalfilter.com | (11) 4613-3454
Estande: 114

Coxim de amortecedor, coxim de motor e cambio, kits
de amortecedor e bieletas.
www.originalflex.ind.br
wanderley@originalflex.ind.br | (11) 2365-4792
Estande: 227

Peças para motores, máquinas e ferramentas
para retífica.
www.nortesulpartis.com.br | (81) 3093-9350
Estande: 104

Revistas, plataformas digitais, pesquisas e eventos que
inaguraram novos conceitos em comunicações.
www.novomeio.com.br | (11) 3089-0155
Estande: 100 / 102
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Ferramentas e equipamentos para reparos e
manutenção automotiva.
www.palmafer.com.br
renato.siqueira@hotmail.com | (81) 3375-7400
Estande: 282/ 283/ 284

EXPOSITORES
Chavarias, alicates, sacadorias de polias, talhas manuais, moitões, caixas e bolsas de ferramentas, jogos de ferramentas,
macacos garrafa e jacaré, prensas e guinchos hidraúlicos,
chave de impacto, furadeiras, grampeadores e outros.
www.palmaparafusos.com.br
contato@palmaparafusos.com.br (81) 3194-1500
Palma parafusos e ferramentas @palmaparafusos
Estande: 165/ 167

Linhas de suspensão, transmissão, direção,
motor e freio.
www.perfectautomotive.com
caio.dimitri@perfectbrasil.com.br | (11) 2176-9000
Perfect Automotive | @perfect_automotive
Estande: 169/171

Produz aditivos para o mercado de reposição
www.paraflu.ind.br | (51) 3635-1837
Estande: 29

Trabalhamos com motocicletas nacionais e imp., produtos de força, peças e serviços de assistência técnica.
www.pernambucomotos.com.br
carlos.alberto@pernambucomotos.com.br
Estande: 244

Portal de peças originais.
www.partslink24.com
partslink24@oic.com.br | (11) 4331-4780
partslink24 | @partslink24
Estande: 88

Peças automotivas nacionais e importados – linha leve,
utilitários e vans.
www.patral.com.br | vendas@patral.com.br
14 2106-9000 / 0800-772-8959
Estande: 173

Softwere para vender autopeças e acessórios por
Whatsapp, Skype e outros canais.
www.pecazap.com.br
vendas@pecazap.com.br | (11) 2394-2900
Peça Zap | @pecazap
Estande: 223

Lubegard, filtros de câmbio automático-the eagle, atf6000pro, lubrificante para transmissões automáticas.
www.pecmotors.com.br
lucas@pecmotors.com.br | (41) 3156-7267
Estande: 013 - MEZ
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Óleos e lubrificantes
petrol@petrol.com.br | (16) 21119500
Petrol Lubrificantes | @petrollubrificantes
Estande: 285

Equipamentos eletrônicos e mecânicos para manutenção automotiva.
vendas@planatc.com.br | (11) 2141-4891
Plantac
Estande: 110

Pneus e serviços
marketing@pneubras.com | 3204-0089
Pneu Bras | @pneubras
Estande: 15

Ferramentas, maquinas e equipamento para a
reparação automotiva.
www.potente.com.br
antonio.carlos@potente.com.br | (11) 2014-4000
Potente | @potenteoficial
Estande 146/149

EXPOSITORES

Lanternas e faróis para caminhões, ônibus e implementos.
vendas@pradolux.com.br | (35) 3729-6363
Pradolux Oficial @pradolux.oficial
Estande: 92

Entidade sem fins lucrativos, que visa minimizar as dificuldades vivenciadas pelos jovens carentes da Região
Metropolitana por meio de trabalhos sociais.
www.movimentoprocrianca.org.br
Estande: 267A

Alternadores, motores de partida, induzidos,
componentes.
www.promotors.com.br
reinaldo@promotors.com.br | (41) 3056-5778
Promotors Indústria e Comércio Ltda
@promotorspmc
Estande: 139

Fornece produtos para ar condicionado automotivo.
contato@pv8.com.br | (21) 3936-3912
PV8 Peças Para Ar Condicionado Automotivo
Estande: 126

Fluido para radiadores; aditivos: para comb., lubrificantes; motores, linha de aerossol, tintas em spray; cond.
de metais, limpeza e acabamento e odorizante.
www.radnaq.com.br
ronaldo@radnaq.com.br | (11) 2488-2200
Radnaq Automotive | RadnaqAutomotive
Estande: 77

Chicotes, soquetes, circuitos para lanternas, conectores, terminais, planetárias, porta escovas motor de partida e outros.
www. rainhadassete.com.br
rainhadassete@rainhadassete.com.br | (11) 2856-7300
Estande: 99/ 101

Polias e tensionadores.
www.ranalle.com.br
sac@ranalle.com.br | (11) 2020-4200
Estande: 75

Ferramentas especiais para uso automotivo.
www.ravenferramentas.com.br
suporte@ravenferramentas.com.br | (11) 2915-5000
Raven Ferramentas Especiais
@ravenferramentasespeciais
Estande: 93

Importação e exportação de autopeças.
brazil.quanta@gmail.com | (11) 4371-8024
Estande: 199/ 201

Fluido para radiador, fluido hidráulico, aditivo para
combustível, limpeza e manutenção.
www.radibras.com.br
augusto@radibras.com.br | (11) 2312-6944
Estande: 274
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Leds (para carro, moto e caminhão), farol de led de segurança, xenon original, canceller, emborrachado, apoio
de Braço e outros.
www.rayx.com.br
rayxauto@gmail.com | (11) 3227-2538
RayX Acessórios Automotivos | @rayxcomercial
Estande: 177

Venha nos visitar!

Estande 27

EXPOSITORES

Car+ e Truck+ , aditivos e aerossóis Car Care.
marketing@redeancora.com.br | (11) 3312-8620
Rede Ancora | @redeancorabr
Estande: 39

Peças para caminhões e carretas
www.rediesel.com.br
geraldoneto@rediesel.com.br | (81) 2101-5050
@rediesel_pe
Estande: 01/ 02

Peças para caminhões e ônibus.
www.repenorte.com.br
repenorte@repenorte.com.br | (81) 3338-2394
Repenorte Comércio
Estande: 221

Tanques de expansão do radiador, reservatórios de
água, de óleo, de freio e hidráulico, linha de carcaças do
filtro de ar, mangueiras, linha de acabamento e outros.
www.reserplastic.com.br
gustavo@reserplastic.com.br | (47) 3434-1525
Estande: 14

Conversores de torque
retorquelondrina@gmail.com | (43) 3321-4584
Estande: 198A

Grades e retrovisores.
www.retrovex.com.br | ercilia@retrovex.com.br
Estande: 40

Publicação técnica mensal, voltada ao profissional da
reparação automotiva com circulação nacional.
www.omecanico.com.br | (11)- 2627-5168
Estande: 276 / 277 / 278 / 279

54 - CATÁLOGO AUTONOR 2019

Guias de válvula, válvulas, camisas de cilindro, tuchos
de válvula (mecânico e hidr.), anéis de pistão e outros.
www.riosulense.com.br
marketing@riosulense.com.br | (47) 3531-4000
MRiosulense | @mriosulense
Estande: 21 / 22

Cilindros, sensores e homocinéticas de cardan
www.rikkoparts.com.br
rikkoparts@gmail.com | (11) 3571-7874
Rikkoparts
Estande: 222

Máquinas para retífica de motores
riomaq@riomaq.com.br | (47) 3531-1800
Riomaq Máquinas e Ferramentas
@riomaqmaquinasferramentas
Estande: 259/ 260/ 261/ 262

Produtos automotivos
www.roadix.com.br
atendimento@roadix.com.br | (11) 4755-2181
Estande: 04A

Balanceadoras de rodas, desmontadoras de pneus, elevadores pa, recicladora, rampas pantograficas, atendemos linha leve, pesada e motos.
www.rokim.com.br
vendas@rokim.com.br | (11) 3589-7999
Estande: 251

Rolamentos, retentores, parafusos, buchas, mancais,
correias e graxas.
www.rolimanrolamentos.com.br
rolimanrolamentos@ig.com.br | (61) 3385-3030
Estande: 014 - MEZ

EXPOSITORES
Peças e partes para turbocompressores.
www.rolman.com.br
(45) 3227-7474
Estande: 170

Tensores, polias, kit de correia de distribuição, kit de
corrente de distribuição, anel de encosto, engrenagem,
garfos (reparos), roda livre e outros diversos produtos.
contato@roltens.com.br | (44) 3034-7746
Roltens | @roltens
Estande: 10

Farol, carcaça e lente de farol, lanterna, lente de lanterna, circuito de lanterna, farol de milha, Kit de milha,
retrovisor, refil, capa. grade radiador e de de para-choque, para-choque, para-barro, capo, para-lama, painel
dianteiro e lateral.
www.rufato.com.br
aldo@rufato.com.br | (11) 2024-7800
Rufato Distrib. Importadora
Estande: 35

Peças e componentes para motores nac. e imp.
sady@sady.com.br | (11) 2219-7900
@sadymotores
Estande: 111

Componentes para suspensão, coxins, buchas e kits.
www.sampel.com.br
alirio.vendas@sampel.com.br | (11) 4646-8100
Estande: 43

Peças para bomba injetora
www.santiagodiesel.com
santiagodiesel@gmail.com | (81) 3038-9884/3338-6321
Estande: 131
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Diagnóstico automotivo de injeção eletrônica, airbag,
ABS, transmissão, diagnóstico diesel leve e pesado.
www.scanitec.com.br
vendas@scanitec.com.br | (31) 3408-6200
Estande: 116

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Estado de Pernambuco é uma entidade privada sem fins
lucrativos, agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios.
www.sebrae.com.br | (81) 2101-8400
Sebrae Em Pernambuco | @sebraepe
Estande: 192 a 194, 263 a 266 | 003/004 - MEZ

Fabrica mais de 800 acessórios entre eles apliques cromados para maçanetas, retrovisores, faróis auxiliares, grade
dianteira, friso de para-choque, frisos universais e outros.
www.shekparts.com.br
sac@shekparts.com.br | (11) 2304-6051
Shekparts Acessórios Automotivos @shekparts
Estande: 186

Trabalhamos com a linha kit farol auxiliar, faróis auxiliar,
leds, headlights, pendentes de leds e cacellers.
www.shocklight.com.br
comercial@shocklight.com.br
Estande: 183/ 184/ 185

Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
www.sigmatools.com.br | (11) 3783-2331
Estande: 267

EXPOSITORES

Desenvolvimento de sistemas de iluminação, peças
plásticas e lanternas para implementos rodoviários,
agrícolas, caminhões, ônibus e máquinas.
www.sinalsul.com.br
sinalsul@sinalsul.com.br | (54) 321-6400
Estande: 98

Alinhadores de direção, balanceadores de rodas, rampas de elevação, montadoras/desmontadoras de pneus,
elevadores, scanners automotivos e outros.
www.snaponsun.com.br
info@sun-la.com | (19) 2108-1000
Sun Brasil | @sunoficialbr
Estande: 224

Câmaras de ar automotivas e motocicleta, pneus e câmaras de ar industriais e construção, válvulas para pneus
e materiais para borracharia, manchões e outros.
www.jffcamarasdear.com.br
vendas@jffcamarasdear.com.br | (11) 5524-9408
Estande: 85

Borrachas, mangueiras, maçanetas, máquinas de vidro,
faróis, lanternas, componentes (elétricos, injeção, motor, freio, suspensão, direção) e outros.
www.sodipe.com.br
contato@sodipe.com.br | (81) 3661-8350
Sodipe Distribuidora | @sodipedistribuidora
Estande: 49

Entidade patronal que representa as empresas do
comércio de peças e serviços para veículos no
estado de Pernambuco.
www.sincopecas-pe.com.br
contato@sincopecaspe.com.br | (81) 3422-0601
Sincopeças Pernambuco
Estande: 87 / 89

Sindicato da indústria da reparação de veículos.
www.sindicatodaindustria.com.br/pe
Sindirepa PE
Estande: 188 / 190

Fornecedor líder global de tecnologia. A principal força
está na capacidade de desenvolver continuamente novas tecnologias para criar produtos que oferecem vantagens competitivas. Rolamentos e unidades, vedações,
mecatrônica, serviços e sistemas de lubrificação.
www.skf.com.br | 0800 141-152
Estande: 33
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A Fram oferece aos clientes mais exigentes uma vasta
gama de filtros de óleo, constantemente atualizadas
com base nas exigências do mercado.
www.sogefigroup.com | 0800 8787811
Estande: 231 / 232

Kit de embreagem, rolamento de roda , rolamento de
embreagem, suspensao , bandeja , hidrovácuo e tensor.
www.somarpec.com.br
sonia@somarpec.com.br (11) 3892-9322
Estande: 78

Bancadas de teste
www.speedmaq.com.br
adm@speedmaq.com.br | (11) 3858-1633
Speedmaq | @speedmaqoficial
Estande: 195/197

Desempenadora de rodas.
www.srmaquinas.ind.br
contatoabrepresentacao@gmail.com (54) 99939-4160
Estande: 272

EXPOSITORES
Há mais de 25 anos nossa empresa vem produzindo contrapesos e entregando qualidade e segurança ao mercado.
stampjet@stampjet.com.br | (19) 3881-1778
Stampjet
Estande: 008 - MEZ

Bombas d’água, bombas de óleo, outros.
www.schadek.com.br | 0800 775 0302
Estande: 37

Alinhadores de direção 3d, balanceadoras de pneus,
desmontadoras de rodas, elevadores: de 2 e 4 colunas,
pórticos, pantográfico de sobrepor e outros.
www.sunshinedobrasil.com.br
diretoria@sunshinedobrasil.com.br | (62) 3272-6262
Sunshine do Brasil | @sunshinedobrasil
Estande: 235/ 235/ 237

Peças de ar condicionado automotivos.
www.qantabr.com
quanta.financeiro@outlook.com | (11) 2207-1228
Estande: 144

Indústria de autopeças com uma linha completa de
tampas de combustível, de água, óleo de radiadores,
válvulas e engates rápidos.
www.tanclick.com.br
tanclick@tanclick.com.br | (11) 3931-7988
Estande: 32

Fabricante de juntas de vedação, retentores, parafusos
de cabeçote e embreagens para os segmentos de linha
leve, pesa e utilitários.
www.taranto.com.br
marketing@taranto.com.br | (11) 3901-9090
Estande: 04

Adesivos e Selantes, limpeza pesada, desengraxante,
tratamento contra ferrugem e outros
www.tbr.ind.br | (41) 2109-8012
Estande: 24

Filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível e filtro
de ar condicionado/cabine.
www.tecfil.com.br
sac@tecfil.com.br | 0800 116964
Tecfil Filtros | @tecfil
Estande: 03

Molas pneumáticas para caminhões e ônibus.
deoclecio@suspentech.com.br | www.suspentech.com.br

Portfólio completo de peças de reposição para motores
automotivos das linhas nacionais e importados, com padrão de qualidade. São anéis, arruelas, balancim, bielas,
bomba d’água, bomba de óleo e outros.
www.takao.com.br
elaine@takao.com.br | (11) 2631-2750
Takao Brasil | @takaodobrasil
Estande: 27
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Scanners Automotivos analisadores de gases, máq. para
ar-condicionado, kit diag. diesel, montadora e desmont.,
balanc., rampa pantogr. e bases de alinhamento.
www.tecnomotor.com.br | (16) 2106-8000
Estande: 255/ 256/ 257/ 258

Autopeças em geral para linha land rover e vans.
www.tekcom.com.br
vendas@tekcom.com.br (11) 2905-2100
Estande: 09

EXPOSITORES

Amortecedores e componentes de suspensão
www.monroe.com.br
atmogi@tenneco.com | 0800 166004
Monroe Amortecedores @monroeamortecedores
Estande: 38

Discos tacografos, bobinas e etiquetas térmicas
aldria.mendes@thega.com.br | (35) 3113-1073
Thega | @thega.dml
Estande: 41

Lonas para freio.
www.thermoid.com.br | pedidos@thermoid.com.br
(11) 4028-9993 / 4028-9967
Estande: 113

Comp. para suspensões, borrachas autom. e freios.
gabriel@thor.ind.br | (44) 3218-7300
Thor Componentes | @thorcomponentes
Estande: 36

Acessórios automotivos.
www.tigerauto.com.br
contato@tigerauto.com.br | (11) 2636-4941
Estande: 154

Aditivo para arrefecimento, fluido para freio, descarbonizante via tanque, limpa: para-brisas, ar condicionado,
contato, freios e TBI, desengripante e outros.
www.tirreno.com.br
admvendas@tirreno.com.br | (11)4053-3310
Tirreno Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
tirreno_
Estande: 67
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Lonas, sapatas, pastilhas e fluído de freio para veículos
das linhas leve, pesada e de motos.
www.cobreq.com.br
sac.cobreq@tmdfriction.com | 0800 111992
Estande: 46

A Total Lubrificantes oferece produtos e serviços inovadores, eficientes e ambientalmente responsáveis, desenvolvidos por mais de 130 pesquisadores em seu centro de P&D. Possui também um mix de produtos para
os mercados automotivo, industrial e marítimo.
www.totalbr.com.br | (11) 3054.8110
Estande: 225/ 226

Motor, injeção elet., embreagem, freios e suspensão.
tlpecaserepresentacoes@hotmail.com
81 996506087 | @tlpecasrep
Estande: 15

Sensor de nível de combustível, flanges, boias do tanque de combustível, sensor de rotação, uae- unidade
amortecimento eletrônico, eletrobombas.
www.tsadobrasil.com.br | (11) 4013-9966
Facebook: Tsa do Brasil
Estande: 99 / 101

Kits de vidros, travas, retrovisores, rebatimentos e
peças de reposição.
vendas2@tragial.com.br | (14) 3366-0363
Tragial | Estande: 61

EXPOSITORES
Leve: Rolamento da embreagem (mancal), polia: bomba
d’água e hidráulica, virabrequim e mais. Pesada: Amortecedor de vibrações (damper), rolamento da embreagem (mancal), polia: da bomba d’água e hidr. e mais.
www.triadeautopecas.com.br | (11) 2208-9718
@triade_auto_pecas
Estande: 238

Equipamentos para auto, moto e jet ski.
www.tritton.com.br
tritton@tritton.com.br | (11) 2910-6045
Estande: 273

Alinhadores de direção e/ou aparelhos de geometria,
balanceadoras de rodas, desmont de pneus, rampas para
alinham e serviços. Atendemos as linhas leve e pesada.
www.truckcenter.com.br/
vendas@truckcenter.com.br | (41) 3643-1819
Truck Center Equipamentos Automotivos
@truckcenter_br
Estande: 156/158

Comércio e varejo de peças para linha pesada.
www.truckdieselpe.com.br
thiagotruckdiesel@hotmail.com | (81) 3479-8650
@truckdieselpe
Estande: 288/289

Sensor de nível de combustível, flanges, boias do tanque
de combustível, sensor de rotação, unidade amortecimento eletrônico e letrobombas.
www.tsadobrasil.com.br
gilvan.ferreira@tsadobrasil.com.br | (11) 4013-9966
Estande: 99/ 101

Cabos de velocímetro,de acelerador e outros
www.tubacabos.com.br | (11) 4161-2119
Estande: 162/163

Retentores e reparos de freio.
vendas@txtretentores.com.br | (11) 4156-5501
Estande: 82

Maçanetas internas e externas, máquinas de vidro, fechadura, cilindros, ignição, cilindro de portas, fechos,
retrovisores e manivela.
www.vbautopecas.com.br
vbautopecas@vbautopecas.com.br | (11) 3855-1090
Estande: 180

Tubos de arrefecimento, válvulas term., kt válvulas, sensor temp., interruptor térmico, flanges e conectores.
www.valclei.com.br
vendas@valclei.com.br | (11) 2033-1077
Estande: 57

Embreagens, retífica de volante, catraca de freio, molas,
materiais de suspensão, buchas e borrachas e outros.
www.vbvcomercio.com.br
faleconosco@vbvcomercio.com.br | (81) 3471-9433
Estande: 172

Protetores de soleira
www.npadesivos.com.br
contato@npadesivos.com.br
(11) 2865-6054
Veikko by NP Adesivos | @npadesivos
Estande: 186
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EXPOSITORES

Sistema de gestão espec. para autopeças.
www.velit.com.br
comercial@velit.net.br | (84) 99627-1022
Velit | @velitecnologia
Estande: 217

nfe@veterparts.com.br
Estande: 13

Tensores, polias, rolamentos, buzinas, juntas homocinéticas, trizetas, semi eixos, cubos de roda e tulipas.
www.vetorauto.com.br
import2@vetorauto.com.br | (47) 3251-1680
Estande: 162/ 163

Articulação de coluna, barra de direção, braço de direção e de suspensão, bucha articulada, caixa de direção,
pivô de suspensão, terminal de direção.
www.viemar.com.br | (51) 3357-0700
Viemar Automotive | @viemarautomotive
Estande: 06

Peças de reposição aut. de acessórios e injeção eletr.
vp@vp.ind.br | (11) 3951-7747
Estande: 189/ 191

No mercado mundial há mais de 60 anos, com o multiuso mais utilizado e conhecido no mundo todo por sua
eficácia comprovada e cheirinho agradável.
www.wd40.com.br | (41) 2109-8025
Estande: 24

Ampla gama de produtos para o mercado de reparação
automotiva na linha leve e pesada.
www.wegamotors.com
thuanney.castro@wewgamotors.com.br
47 2104-1152
Wega Motors br | @wegamotorsbr
Estande: 11/12

Tecnologia em plasma e ozônio par eliminação de mau
odores e micro organismos em efluentes líq. e gasosos.
www.wier.com.r
contato@wier.com.br | (48) 3236-5791
Estande: 135

Motor, suspensão, direção, transmissão, acessórios,
escapamento e arrefecimento.
www.yiming.com.br
yiming@yiming.com.br | (11) 2082-3808
Yiming | @yiming.ind
Estande: 220

Ponteiras e flexíveis
diretoria@supertrok.com.br | (47) 3329-2868
Estande: 02 - MEZ
Area de desenvolvimento de equipamentos e sistemas
para reparação e diagnósticos automotivos, bem como
treinamentos e palestras para mecânicos, oficinas, centros automotivos e concessionárias
www.wcv.com.br | wcv@wcv.com.br
WCV Tools | (11) 5535-7200
Estande: 130
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Fabricante de impulsores de partida, de polias para alternador, sensores e outros produdos para o segmento
elétrico e mecânico.
www.zensa.com.br
atendimento@zensa.com.br | (47) 3255-2800
Estande: 118

