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ENCONTRO COM O MERCADO terá novo local 
 
O evento, marcando o 4º aniversário da revista LUBES EM FOCO, que será 
realizado no dia 4 de julho de 2011, terá novo local, no Centro Empresarial Rio 
(Edifício Argentina), localizado na Praia de Botafogo, 228 – 2ºandar, Rio de Janeiro. 
O Encontro se iniciará às 9 horas, com término previsto para às 17 horas, e terá 
vagas limitadas, portanto, as inscrições deverão ser feitas o mais breve possível. 
 
As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail encontro@lubes.com.br, ou através dos 
telefones (21) 2224-0625 e (21) 3970-1036, falar com Shirley ou João Roberto, com as 
seguintes informações:  
Pessoa Física: Nome, endereço, CPF, e-mail e telefone 
Pessoa Jurídica: Nome da empresa, nome do participante, CNPJ, Insc. Est. e/ou Munic., 
endereço, e-mail e telefone. 
 
Será emitido um boleto bancário no valor de R$150,00, que será enviado imediatamente 
para o e-mail informado, e garantirá a presença do participante, após o pagamento na 
rede bancária. 
 
A agenda do Encontro mostra uma seção de abertura pela diretoria do IBP e pela 
Agência Virtual, seguida de palestra da Diretoria de Economia da FIRJAN sobre o 
momento econômico atual. A seguir, haverá uma apresentação do mercado brasileiro de 
lubrificantes, com base nos números da LUBES EM FOCO, seguida de uma palestra 
feita pela Superintendência de Abastecimento da ANP.  
 
Haverá ainda, uma palestra sobre como a tecnologia influencia o mercado de 
lubrificantes, proferida pelo gerente da Afton Chemical, Claudio Lopes, que será 
seguida de uma apresentação sobre os desafios enfrentados no campo. 
 
Um dos pontos mais esperados do Encontro é o painel sobre Óleos Básicos que contará 
com a presença dos prinicipais agentes desse segmento, incluindo, Petrobras, 
Sindirrefino, Petronas, Sindicom e Simepetro, e terá a coordenação do consultor Pedro 
Nelson Belmiro, também editor da revista. 
  
 
 
 


