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Abertas as inscrições para o 4º Encontro com o Mercado 

Foram abertas as inscrições para o 4° Encontro com o Mercado, organizado pela 
revista Lubes em Foco com a colaboração da ICIS,que será realizado nos dias 28 e 
29 de maio de 2014, no Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro. O 
evento reunirá os principais agentes do mercado brasileiro de lubrificantes, com 
expressiva participação internacional e temas de alta relevância.  

O foco do evento na América do Sul continuará, a exemplo do ano passado, e temas 

importantes como a conjuntura econômica brasileira e internacional, o mercado brasileiro 

e internacional de óleos básicos, números e tendências tecnológicas para o mercado 

sulamericano estarão presentes, juntamente com novidades como os biolubrificantes, as 

aplicações em indústria alimentícia (foodgrade) e a tecnologia GTL (Gas-To-Liquid). 

De acordo com Pedro Nelson Belmiro, coordenador técnico do evento e editor chefe da 

revista Lubes em Foco, a colaboração da ICIS trará, mais uma vez, a oportunidade de 

serem apresentados temas de grande relevância tanto técnica quanto mercadológica. 

“Estamos preparando um programa de altíssimo nível, para trazer ao Brasil e América do 

Sul o que há de mais recente e melhor, em termos de conhecimento específico no setor de 

lubrificantes”, comentou Belmiro. 

Os diretores da Agência Virtual, Gustavo Zamboni e Antonio Carlos Moésia reafirmaram 

a grande vocação do evento para a realização de contatos nacionais e internacionais, 

tornando-se uma ótima oportunidade para o networking entre empresários, fornecedores e 

técnicos especialistas. 

As inscrições já estão sendo efetuadas, diretamente com a Agência Virtual, e os 

participantes que formalizarem seus interesses até o dia 30 de abril terão um desconto 

especial. 

Os contatos e as informações sobre valores de inscrições e patrocínio podem ser obtidas 

diretamente com a Agência Virtual, pelos telefones: 21-2224-0625 e 21-3970-1036, ou 

pelo e-mail comercial@lubes.com.br 

 

 

 

 

 


