Henkel patrocina EBRAMEM e CLEM em São Carlos/SP
Multinacional apresentará painel no Encontro Nacional de Madeiras e Congresso
Latino de Estrutura de Madeira
São Paulo, 23 de março de 2018 – A Henkel, líder global em soluções adesivas de alta
performance, será uma das principais patrocinadoras do XVI EBRAMEM (Encontro
Brasileiro em Madeiras e Estruturas de Madeira) e III CLEM (Congresso LatinoAmericano de Estrutura de Madeira). O evento será realizado de 26 a 28 de março na
Escola de Engenharia da USP São Carlos, a 230 km de São Paulo. Além do estande da
empresa, Igor Honorato, Gerente Técnico de Adesivos Industriais da Henkel para
América do Sul, falará sobre adesivo de alta performance para a indústria moveleira e
de construção.
O objetivo da empresa é fortalecer-se como o parceiro ideal para essa cadeia,
oferecendo soluções de mais alta tecnologia do mercado. O EBRAMEM é considerado o
mais importante fórum nacional de discussões, atualizações e divulgação de
informações técnico-científicas voltadas para as ciências aplicadas à madeira. Os
Encontros proporcionam a congregação de pesquisadores, professores, estudantes de
pós-graduação e de graduação, profissionais do setor construtivo e empresários,
revelando-se um veículo de aproximação entre pesquisadores, setor produtivo e setor
construtivo.
Mais informações: http://www.set.eesc.usp.br/ebramem2018/
Sobre a Henkel
A Henkel opera globalmente com um portfólio diversificado e bem balanceado. A companhia
mantém posições de liderança com suas três unidades de negócio, tanto em mercados
industriais como de consumo, graças a marcas fortes, inovações e tecnologias. Henkel Adhesive
Technologies é líder global no mercado de adesivos – em todos os segmentos industriais no
mundo todo. Em seus negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel mantém
posições de liderança em muitos mercados e categorias ao redor do mundo. Fundada em 1876,
a Henkel conta com mais de 140 anos de sucesso. A Henkel emprega mais de 53.000 pessoas
globalmente – uma equipe apaixonada e altamente diversificada, unida por uma forte cultura
organizacional, um propósito comum de criar valor sustentável e valores compartilhados. Como
líder reconhecido em sustentabilidade, a Henkel mantém posições de liderança em muitos
índices e rankings internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice DAX
da bolsa de valores alemã. Para mais informação, por favor visite www.henkel.com.

Sobre a Henkel Brasil
A Henkel está no Brasil há 62 anos e atua nas áreas de Adesivos, Selantes e Tratamento de
Superfícies e Beauty Care, com principais marcas como Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf
Professional. A Henkel Brasil conta com mais de 950 profissionais distribuídos nas plantas de
Diadema, Itapevi e Jundiaí, além de um Centro de Distribuição em Jundiaí, um escritório central
na Lapa e uma ASK Academy localizada na Avenida Paulista, em São Paulo.
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