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Último dia para desconto no Encontro com o Mercado 
 
O dia 30 de abril marca o último dia para o desconto oferecido para inscrição no 4° 
Encontro com o Mercado da revista Lubes em Foco, uma parceria entre o Instituto 
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP e a Agência Virtual. O evento, que 
já se tornou uma referência no setor, será realizado no dia 28 e 29 de maio de 2014, no 
Rio de Janeiro, com palestras nacionais e internacionais sobre lubrificantes. 
 
 
A programação do evento está disponível no site da revista em www.lubes.com.br, e as 
inscrições podem ser feitas diretamente pelo site ou pelo telefone 21-2224-0625. 
 
De acordo com os organizadores do evento, é esperado um público de mais de 300 
pessoas, entre técnicos e altos executivos de empresas ligadas a lubrificantes. Este ano, 
com a colaboração da ICIS, é esperada também uma grande presença internacional. 
 
Os estandes na área de exposição já estão quase todos vendidos, restando apenas poucas 
unidades. 
 
Segundo o Diretor da Agência Virtual, Antonio Carlos Moésia, as inscrições ainda 
poderão ser efetuadas no mês de maio sem descontos, e é muito importante que não 
deixem para a última hora, pois o interesse é bastante grande e as vagas são limitadas. “É 
um evento exclusivamente voltado para o setor de lubrificantes, e não queremos que 
nenhum interessado fique sem participar”. 
 
O Coordenador da Comissão de Lubrificantes do IBP, Pedro Nelson Belmiro, se diz 
muito satisfeito com o nível técnico das apresentações que já estão programadas e 
também com o painel sobre tecnologia programado para o final do evento. “Nossa 
parceria com a ICIS no proporciona trazer especialistas internacionais e também as 
empresas têm colaborado bastante para o sucesso do evento”. 
 
Gustavo Zamboni, que também é diretor da Agência Virtual, avisa aos interessados o 
evento conta este ano com uma grande estrutura e uma área muito maior com mais 
espaços para network. “O Centro de Convenções da Sul América proporciona uma 
grande infraestrutura e tenho a certeza de que atenderá plenamente a todos os 
interessados”. 
 
 


