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3⁰ Encontro com o Mercado: Procura supera expectativas  
 

A procura dos participantes para o 3⁰ Encontro com o Mercado superou todas as 

expectativas, e o número de vagas disponíveis é pequeno, levando os organizadores 
a pensar em encerrar as inscrições uma semana antes do evento. Várias inscrições 
vieram de países sulamericanos, e também  de países de outras partes do mundo. O 
evento terá lugar no auditório da FIRJAN, no Rio de Janeiro, nos dias 1 e 2 de 
julho de 2013, e contará com tradução simultânea.  
 

 

O evento, que celebra os 6 anos de existência da revista LUBES EM FOCO, está se 

tornando um marco no mercado brasileiro de lubrificantes, e atraindo diversos 

profissionais de países da América do Sul, uma vez que, além de tratar de assuntos 

próprios do mercado nacional, traz do exterior especialistas no mercado mundial, 

palestrantes sobre tendências tecnológicas e proporciona um espaço bastante adequado à 

troca de informações de alto nível. 

 

De acordo com Pedro Nelson Belmiro, coordenador técnico do evento e da comissão de 

lubrificantes do IBP, a parceria com a ICIS – uma empresa do grupo REED e maior 

fornecedora mundial de informações do setor petroquímico – é um bom exemplo do 

reconhecimento do potencial da revista LUBES EM FOCO, como catalisadora de um 

processo que pode unir os países sulamericanos na busca pelo desenvolvimento de um 

setor de enorme importância para o crescimento dos mercados.   

 

“Procuramos reunir todos os segmentos que compõem o mercado brasileiro de 

lubrificantes, e convidamos parceiros estrangeiros para enriquecer o evento com suas 

experiências e conhecimentos específicos. Assim, buscamos exercitar a troca de 

informações, e atuar como um fórum de debates e um espaço adequado para a 

realização de um network saudável e tão importante para os negócios”, comentou 

Belmiro. 

 

As últimas vagas para participação no 3⁰ Encontro com o Mercado ainda poderão ser 

obtidas fazendo um contato direto com a  Agência Virtual, pelo telefone 21-2224-0625, 

ou pelo e-mail: encontro@lubes.com.br 

 

O evento será no auditório da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN, 

entrada pela rua Graça Aranha n⁰ 1, esquina da rua Santa Luzia, no centro do Rio. Mais 

informações poderão ser encontradas no site www.lubes.com.br  

 

 

 

 


