Realizado entre 15 e 17 de outubro de 2019
São Paulo - SP
11 50516535
www.viex-americas.com

um evento sem
precedentes no
setores ambiental
e elétrico
Licenciar e gerenciar um empreendimento no Brasil é uma tarefa
complexa, de alto valor e que envolve diversas organizações
públicas e privadas. São consultorias, escritórios de advocacia,
secretarias de Estado, órgãos ambientais e muitos outros.
Com o objetivo de construir um diálogo qualificado entre
todos os envolvidos neste processo foi criado o Congresso de
Licenciamento e Gestão Socioambiental para o Setor Elétrico, o
LASE.
O evento acontece anualmente em São Paulo e na edição de 2019,
ocorrida agora em outubro, completou seu aniversário de 10 anos
e reuniu a elite deste mercado no Instituto Tomie Ohtake, que
foi estruturado para receber para palestras, apresentações, talk
show e exposição de produtos e serviços. O LASE 2019 contou
com representantes das principais referências do mercado, por
exemplo: Ministério de Meio Ambiente, Ministério de Minas e
Energia, IBAMA, ICMBIO, IPHAN, IMA/SC, FEPAM, Secretarias
Estaduais (Ceará, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro), além
de Patrícia Iglecias, presidente da Cetesb, representando João
Dória, governador de São Paulo. Destacamos ainda o patrocínio
platina da Concremat Ambiental e a intensa participação das
associações setoriais, entre elas a Abeeólica, Absolar, Abrapch e
Única.
“Atingimos nosso objetivo ao congregar mais de 400 profissionais
que são considerados as principais vozes do licenciamento e
gestão socioambiental e temos a convicção que o LASE está
contribuindo para a construção de uma relação transparente,
madura e profícua entre órgãos públicos e privados que resultará
num mercado mais desenvolvido e que auxiliará o crescimento
sustentável do Brasil”, afirma Rodrigo Sucesso, CEO da VIEX,
promotora do LASE.
No total, o evento contou com 31 patrocinadores, 29 apoiadores,
30 sessões de conteúdo e 80 palestrantes com destaques para
Wilson Ferreira Júnior (CEO da Eletrobras), Roberto Parucker
(diretor-presidente da Eletronorte), Orlando San Martin (assessor
sênior de Sustentabilidade da Statkraft Noruega), Rose Miriam
Hofmann (secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental, do
Governo Federal), Germano Luiz Gomes Vieira (secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Minas Gerais e presidente da Abema), Roberto Pontes Stanchi
(coordenador nacional de Licenciamento Ambiental – CNL/
IPHAN).

A força e representatividade do LASE 2019 no setor ficou ainda
mais evidente ao ser escolhido para sediar a primeira reunião
regional entre os estados das regiões Sul e Sudeste da ABEMA
que tratou, entre outros assuntos, dos procedimentos de anuência
da Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Renováveis (Ibama) no bioma Mata Atlântica, além
da elaboração da Carta dos Estados que será apresentada na
Conferência Brasileira de Mudança do Clima.
Além de aprofundar as discussões mais pertinentes do setor, o
LASE alinhado com as demandas ambientais compensou 60
toneladas de CO2 durante seus três dias. Uma característica
peculiar do evento é a realização ao fim de cada dia de happy hour
com muita música e diversão. Na versão comemorativa de 10
anos estes encontros foram ainda mais animados com brindes
de aniversário e do lançamento da Maron Ambiental, consultoria
boutique focada em soluções de licenciamento e gestão de
processos ambientais. O ambiente criado pelo LASE 2019 também
fomentou negócios entre os expositores e no total mais de 45%
deles realizaram reuniões one-on-one.

Referência para
empreendedores e
governos
A décima edição do LASE aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de
outubro e marcou dez anos de discussões relevantes para os
setores ambiental e elétrico. A edição comemorativa foi marcada
pela presença de autoridades do governo; especialistas das áreas
social, ambiental e histórica; líderes ambientais das empresas
de energia; personalidades e acadêmicos. Estavam reunidas
mais de 400 pessoas que puderam participar de 30 sessões
temáticas e 2 sessões sociais, o jantar de confraternização com
mess de debates e o tradicional happy hour no final do dia 16/10.
Com uma programação tão intensa que o sentimento coletivo
era de imersão. Durante os três dias foi possível intensificar
a atualização do conhecimento, compartilhar experiências e
ampliar a rede de contatos. O evento foi estruturado em 1 plenária
principal com foco em assuntos estratégicos, o espaço inovação
para apresentação de projetos e novas tecnologias, o espaço
convergência para bate-papo e relacionamento e uma área de
exposição e de relacionamento, que era um ambiente propício
para fazer negócios e conhecer seus pares de mercado.
A agenda foi composta por 80 palestrantes, que abordaram
pautas de extrema importância para o setor socioambiental,
como: licenciamento ambiental, planejamento da matriz elétrica,
desenvolvimento do setor, engajamento de stakeholders,
financiabilidade dos projetos, análise de viabilidade para leilões
de energia, estratégias para licenciamento ambiental, licença
social, arqueologia e patrimônio histórico. Além das sessões
apresentadas nas salas principais, disponibilizamos uma trilha
de sessões paralelas, com palestras e bate-papos, com conteúdo
técnico e altamente especializados, restritos a cerca de 20 pessoas.

Ainda falando de conteúdo, o LASE teve a honra de contar com
a presença de grandes pensadores do setor ambiental e líderes
do setor elétrico que compartilharam suas reflexões sobre o
caminho traçado até o momento atual e também discutiram
proposições para novos modelos de desenvolvimento do setor.
Além das sessões temáticas e paralelas, também preparamos duas
sessões sociais, com atrações musicais, a criação da banda Raio
LASE para intensificar a interação entre os participantes. Para ter
uma ideia do tamanho dessas sessões, foram servidas 75 garrafas
de vinho, 330 litros de chopp e nosso caprichado bar de drinks.
Na área de convivência e relacionamento era possível encontrar
os melhores expoentes da cadeia de valor que atende o setor
elétrico, ambiental, social e arqueológico com o atendimento
de alto nível prestado pelos nossos patrocinadores, e parceiros.
Mas nem tudo são negócios: também não podemos esquecer
dos 4.000 aperitivos consumidos durante os intervalos para café.
Realmente, subimos o nível e entregamos o LASE com a cara da
VIEX.
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3 espaços de
conteúdo
O LASE apresentou 3 espaços de conteúdo simultâneos:
Plenária principal, Espaço Convergência e Espaço Inovação.
Então, era possível aproveitar o conteúdo estratégico da
plenária, conhecer novos projetos no Espaço Inovação
e debater com empreendedores e governos no Espaço
Convergência. Foram mais de 30 sessões de conteúdo
durante os dias 16 e 17 de outubro. Em pauta estavam:
a vanguarda da tecnologia, os futuros entraves para
empreendimentos, oportunidades de negócios, dinâmicas
de mercados e iniciativas legislativas foram debatidos e
analisados por especialistas e pelo público presente.
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Espaço Convergência
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Espaço Inovação

416 participantes: setor elétrico reunido

O evento que você quer estar

O evento que você quer voltar

O evento que você quer lembrar

O melhor
networking
ambiental
Os eventos sociais da VIEX são amplamente reconhecidos
como o ambiente ideal para estreitar relacionamentos com
potenciais parceiros, reforçar a proximidade com clientes e
estabelecer vínculos pessoais com líderes empresariais e
autoridades governamentais.
O LASE foi, mais uma vez, palco de sessões de networking
com descontração na medida certa, transformando
contatos em amigos.

Conheça os patrocinadores
Quem confia sua marca e ajuda a viabilizar o LASE:
PATROCÍNIO SETORIAL

PATROCÍNIO PLATINA

PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO PRATA

PATROCÍNIO

Conheça os apoiadores
Quem chancela e contribui para superar as expectativas do LASE:

PARCERIA PARA NEUTRALIZAÇÃO DE CARBONO

APOIO CULTURAL

Concremat
Assessoria e Serviços Socioambientais
A Concremat Ambiental atua de forma aderente à engenharia, aportando soluções ambientais em todas as fases do
empreendimento, desde a sua concepção – avaliando as melhores alternativas locacionais e tecnológicas do ponto de vista
ambiental – até a desmobilização. Isto é, antes, durante e depois da obra, incluindo o licenciamento, a gestão ambiental e o
gerenciamento social.
Como grande diferencial, destaca-se o diálogo contínuo e a capilaridade entre as áreas de meio ambiente, projetos, gerenciamento e
supervisão nos diversos segmentos de engenharia, o que confere aos serviços do grupo uma visão moderna, eficiente e integrada de
cada empreendimento.
A experiência e a expertise da Concremat Ambiental passam por projetos em todos os segmentos nas esferas pública e privada,
destacando-se serviços prestados a empreendimentos das áreas de Transportes, Indústria e Mineração, Energia, Petróleo e Gás e
Edificações Públicas e Edificações Privadas.
Na vanguarda da oferta de soluções, a Concremat Ambiental conjuga planejamento, controle de qualidade e atendimento a prazos
para subsidiar a tomada de decisões, além de reunir uma equipe multi e interdisciplinar de especialistas que qualifica seus produtos
com alto grau de comprometimento socioambiental.
concremat.com.br
Rio de Janeiro: (21) 3535-4000
São Paulo: (11) 3250-7400
Brasilia: (61) 3213-8750

Eletrobras
Sobre a Eletrobras
Somos líderes em geração e transmissão de energia elétrica no país e contribuímos para que a matriz energética brasileira seja
uma das mais limpas e renováveis do mundo. Também atuamos nos segmentos de comercialização e eficiência energética, além de
programas como o Procel, o Programa Luz para Todos e o Proinfa.
Eletrobras em números
•

Maior empresa de geração de energia elétrica brasileira, com capacidade geradora equivalente a cerca de 1/3 do total da
capacidade instalada do país.

•

Mais de 90% da nossa capacidade instalada vem de fontes com baixa emissão de gases de efeito estufa.

•

Empresa líder em transmissão de energia elétrica no Brasil, com aproximadamente metade do total de linhas de transmissão do
país em sua rede básica, em alta e extra-alta tensão.

•

Investimentos previstos de R$ 19,756 bilhõesentre 2018 e 2022.

eletrobras.com
Escritório Central, Rio de Janeiro: (21) 2514-5151

Eletronorte
20 de junho de 1973. Em meio às adversidades que a Floresta Amazônica nos desafiava, começávamos uma história de garra e
superação. O início da nossa história foi marcado pela por uma decisão estratégica de integrar o Brasil e preservar a Amazônia, o
que, mais tarde, se revelaria um compromisso com o desenvolvimento sustentável da região. Nossa história passa pelas mãos de
milhares de homens e mulheres que permearam as suas histórias de vida com a nossa caminhada que, em 2018, chega aos seus 45
anos.
Durante décadas a Empresa atendeu os chamados sistemas isolados, honrando o compromisso de levar energia a milhares de
brasileiros de regiões ainda não atendidas pelo Sistema Interligado Nacional – SIN. Com o orgulho de quem construiu sua história
com integração e respeito à Amazônia, o parque gerador da Eletronorte conta com quatro hidrelétricas: Tucuruí (PA) – a maior usina
genuinamente brasileira e a quarta do mundo – Coaracy Nunes (AP), Samuel (RO) e Curuá-Una (PA), além de parques termelétricos
em Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. Com uma capacidade de geração instalada de 9.049,95 MW, opera mais de onze mil
quilômetros de linhas de transmissão e 57 subestações para levar energia elétrica a todo o Brasil por meio do Sistema Interligado
Nacional.
Pioneira entre as estatais do Setor Elétrico ao receber o Prêmio Nacional da Qualidade, a Eletronorte está presente no ciclo de
avaliação da Fundação Nacional Qualidade desde 2003, quando a Superintendência de Geração Hidráulica, em Tucuruí, recebeu a
primeira visita de uma banca examinadora da Fundação. Desde então, vem evoluindo e melhorando constantemente seu Sist. de
Gestão, integrando conceitos e diretrizes do Modelo de Excelência da Gestão MEG/FNQ com a Metodologia TPM e o Lean. Inovações
que trouxeram uma escalada de reconhecimentos dentro dos ciclos de premiação do PNQ.
agencia.eletronorte.gov.br
(61) 3429-5151

Ambientare

Soluções em Meio Ambiente
Experiência, agilidade e inovação: três competências que marcam
o nosso DNA. A expertise nas mais variadas áreas do Direito
nos permite oferecer soluções criativas às demandas de nossos
clientes nacionais e internacionais e garante segurança a suas
atividades. Desde que ingressamos no mercado, em 1995, a
multidisciplinaridade é uma marca da nossa atuação, o que nos
levou a desenvolver um conhecimento profundo dos setores
público e privado. Isso nos habilita a entender a complexidade
das questões apresentadas pelos clientes e a respondê-las com
rapidez e criatividade.
Para nós, cada cliente é único. O atendimento personalizado e
customizado faz diferença e nos ajuda a garantir um lugar de
destaque entre os maiores escritórios de advocacia da América
Latina.
www.ambientare-sa.com.br
ambientare@ambientare.com.br
Brasília: (61) 3322.0886

Arcadis

Design & Consultancy for natural and
built assets
De mudanças climáticas à rápida urbanização, nosso mundo é
um lugar complexo. Seja maximizando o espaço em cidades em
cidades ou transformando terrenos baldios em áreas habitáveis,
nós entregamos resultados excepcionais e sustentáveis
para nossos clientes. Nossas pessoas trabalham de forma
colaborativa a fim de criar valor por meio de ativos naturais e
construídos que atuam em harmonia com seu entorno – de
shopping centers em Changai a novos sistemas de transporte
sobre trilhos em Doha e redução de poluição do ar em Los
Angeles. Arcadis. Melhorando a qualidade de vida.

www.arcadis.com
contato@arcadis.com
São Paulo: (11) 3117.3171

Caruso JR
Estudos Ambientais & Engenharia LTDA.
Há mais de 20 anos atuando no mercado, a empresa CARUSO JR.
Estudos Ambientais Engenharia Ltda. se dedica à prestação de
serviços e consultoria nas áreas de engenharia e meio ambiente.
O objetivo maior da empresa tem sido viabilizar a implantação
de empreendimentos públicos e privados, dentre os quais se
destacam obras de infraestrutura (geração e transmissão de
energia, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e hidrovias);
obras de engenharia costeira (dragagem, molhes, emissários
submarinos e recuperação de áreas litorâneas); empreendimentos
industriais (estaleiros, plantas fabris, aterros públicos e industriais);
empreendimentos turísticos (loteamentos, condomínios, resorts e
marinas); e projetos de mineração.
www.carusojrea.com.br
contato@carusojrea.com.br
Florianópolis: (48) 3223.4620

Machado Meyer
Advogados

São 46 anos construindo uma trajetória inspirada em princípios
éticos sólidos, na qualidade técnica de nossos profissionais e
no contato próximo com nossos clientes. Reputação de um dos
principais escritórios do Brasil, com mais de 700 colaboradores.
O segmento dos negócios é o que empregam o potencial jurídico,
buscando sempre soluções inovadoras, capazes de antecipar
cenários e tornar negócios possíveis.
Assim, trabalham para oferecer soluções jurídicas inteligentes,
que contribuam para o crescimento dos negócios de clientes e
transformem realidades.
www.machadomeyer.com.br
machadomeyer@machadomeyer.com.br
São Paulo: (11) 3150.7000
Rio de Janeiro: (21) 3572.3000
Belo Horizonte: (31) 3194.1700
Brasília: (61) 2104.5550
New York: (1) 212 784.8802

Maron
Consultoria

A Maron Consultoria é uma empresa com foco na estruturação
de processos para obtenção de licenciamento ambiental,
social e enquadramento regulatório. Nosso objetivo é aportar
conhecimento e valor à estratégia das empresas de diferentes
setores da economia especialmente em gestão ambiental,
regulação e sustentabilidade.
À frente da Maron Consultoria está Ney Maron de Freitas, executivo
com quase duas décadas de experiência no setor ambiental, sendo
os últimos dez anos no segmento de energias renováveis, do qual
é um dos precursores no Brasil. Após acumular vasta experiência,
o advogado e engenheiro civil vislumbrou na Consultoria a
oportunidade de dar continuidade à sua bem-sucedida trajetória
em órgãos ambientais e empresas da iniciativa privada.
A Maron Consultoria conta com uma equipe multidisciplinar com
sólida experiência no mercado e sua proposta é trabalhar de forma
integrada com os times das organizações.
www.maronconsultoria.com.br
contato@maronconsultoria.com.br
Salvador: (71) 3042.1581

Maron

Ambiental
Consultoria focada na estruturação de estratégias voltadas para
gestão ambiental que chega ao mercado com o selo de alta
qualidade da Maron Consultoria e que conta com um time de
excelência. A empresa está pronta para implementar estudos de
viabilidade ambiental, projetos e programas de relacionamento
com comunidades, gerenciamento de stakeholders, mapeamento
de risco ambiental em empreendimentos. Todo o portfólio de
serviços que envolve o pré, o durante e o pós-operação de ativos
dos setores de energia, infraestrutura, indústria e serviços.
www.maronconsultoria.com.br
contato@maronconsultoria.com.br
Salvador: (71) 3042.1581

Milaré

Advogados
Pioneiro na advocacia ambiental no Brasil, MILARÉ ADVOGADOS
atua, há mais de duas décadas, na prestação de serviços
jurídicos e técnicos para os mais variados setores econômicos,
buscando compatibilizar os interesses de nossos clientes com
os instrumentos de proteção e compensação ambiental previstos
em lei, propiciando a continuidade dos negócios empresariais
sem comprometer os princípios de sustentabilidade.
Nesse sentido, não medimos esforços para conseguir alocar os
melhores profissionais do Direito, com notável conhecimento
e experiência na área ambiental, não apenas nos assuntos de
caráter doutrinário, mas, sobretudo, na aplicação dos diversos
mecanismos existentes, tanto na esfera administrativa quanto
jurídica, para a resolução de cada caso concreto.
milare.adv.br
milare@milare.adv.br
São Paulo: (11) 3046.7470

MRS

Ambiental
A MRS Ambiental iniciou suas atividades em 02 de abril de
1992. A empresa é formada por uma equipe multidisciplinar de
técnicos especializados com experiência em diversas áreas do
conhecimento humano e ambiental, detendo habilidade técnica
suficiente para a busca e o desenvolvimento de soluções para
todas as etapas de um Licenciamento Ambiental, seja ele de
empreendimentos de pequeno, médio ou grande porte das mais
diversas naturezas de negócio.
Com a expansão do território de atuação e a diversificação dos
serviços na área ambiental, identificou-se a necessidade de se
fixar no centro do país e assim, em 1998 a empresa abre seu
escritório central na Capital Federal.
Atualmente, a MRS Ambiental tornou-se um polo de referência
nacional no mercado de consultoria e prestação de serviços,
atuando em todos os Estados da Federação e na América do Sul.
Entre seus principais clientes, incluem-se empresas públicas e
privadas de destaque no âmbito nacional e internacional.
www.mrsambiental.com.br
mrs@mrsambiental.com.br
Brasília: (61) 3575.8999
Porto Alegre: (61) 3575.8950

Onegreen

Software licenciamento ambiental
O Onegreen é um software desenvolvido especificamente para
a gestão de todo o processo de licenciamento ambiental. A
ferramenta permite o gerenciamento simultâneo de diversos
empreendimentos, tendo sido construída com base nos
princípios da gestão corporativa.
O software Onegreen monitora todas as informações
relativas ao licenciamento e mantém registros atualizados
de cada etapa do processo. Deste modo, estudos ambientais,
contratos, formulários, ofícios, projetos, documentos recebidos,
condicionantes e outros compromissos assumidos para cada
empreendimento podem ser prontamente verificados pelos
gestores.
O Onegreen admite parametrizações, facilitando a adequação às
legislações ambientais de cada estado brasileiro e, até mesmo,
de outros países.

onegreen.com.br
info@onegreen.com.br
São Paulo: (31) 2520.3730

Pinheiro Neto
Advogados

Pinheiro Neto Advogados é um escritório brasileiro,
independente, de atuação diversificada (full service),
especializado em operações multidisciplinares e capaz de
traduzir o ambiente legal brasileiro em benefício de seus clientes
nacionais e internacionais.
Pinheiro Neto Advogados foi uma das primeiras firmas no
Brasil a prospectar clientes estrangeiros e se especializar em
direito empresarial. À medida que a indústria brasileira foi se
desenvolvendo e a economia se sofisticando, a carteira de
clientes nacionais foi se expandindo, e atualmente representa
aproximadamente a metade dos nossos clientes.
Pinheiro Neto Advogados é o parceiro institucional brasileiro
do estudo GLEE (Globalização, Advogados e Economias
Emergentes), conduzido pelo Centro de Estudos Profissionais da
Faculdade de Direito de Harvard.

www.pinheironeto.com.br
pna@pn.com.br
São Paulo: (11) 3247.8400
Rio de Janeiro: (21) 2506.1600
Brasília: (61) 3312.9400
Palo Alto: +1 650.798.5068

Statkraft

Energias Renovaveis
A Statkraft é uma empresa internacional, líder em energia
hidrelétrica e a maior geradora de energia renovável da Europa.
O grupo produz energia hidrelétrica, eólica, solar, energia a gás
e fornece aquecimento urbano. A Statkraft e é uma empresa
global em operações no mercado de energia, possuindo 3.600
funcionários em 15 países.
No Brasil o Grupo controla 18 ativos de geração de energia eólica
e hidrelétrica, com um total de 450 MW de potência instalada.
Temos como ambição nos tornarmos referência na geração de
energia renovável no mercado brasileiro, tendo desenvolvido um
ambicioso plano de crescimento.

statkraft.com.br
Florianopolis: (48) 3877.7100
Rio de Janeiro: (21) 3873.7500

A lasca

Arqueologia
Fundada em 2006 pela arqueóloga Lúcia Juliani, a A LASCA é
uma empresa de assessoria em Arqueologia que respeita os
limites legais, transforma a sociedade à medida que valoriza
os patrimônios cultural e material e, também, contribui para o
desenvolvimento econômico do país.
www.alascaconsultoria.com.br
contato@alascaconsultoria.com.br
São Paulo: (11) 3205.0864

Arqueoproject

Projetos & Pesquisa
Com mais de 50 projetos e processos gerenciados, a
Arqueoproject é uma empresa focada na gestão, elaboração
e execução de projetos em diversos segmentos no âmbito de
licenciamento sociocultural, atuando sobretudo na Avaliação de
Impactos ao Patrimônio Cultural e Arqueológico.
www.arqueoproject.com.br
contato@arqueoproject.com.br
Brasília: (61) 98273 .9955

Cia Ambiental
Consultoria

Desde 2003, a Cia Ambiental oferece a seus clientes assessoria
técnica especializada e atualizada na área de meio ambiente.
A empresa conta com uma equipe multidisciplinar e de
consultores técnicos de elevada qualificação profissional,
capacitada nas áreas de Gestão Ambiental, Biologia, Engenharia
Florestal, Engenharia Química, Comunicação Socioambiental,
Geografia, Geologia, Socioeconomia, Engenharia Ambiental e de
Bioprocessos e Direito Ambiental.
www.ciaambiental.com.br
ciaambiental@ciaambiental.com.br
Curitiba: (41) 3336.0888 / 99233.8232

CRN-Bio

Ambiental e Arqueologia
CRN-Bio reúne consultores em meio ambiente, patrimônio
histórico, arqueológico e cultural, ação social e comunitária para
atuação em projetos complexos.
crnbio.com.br
contato@crnbio.com.br
Natal: (84) 2010.9534

Eolus
Consultoria Ambiental
A Eolus é uma consultoria e gestora de negócios para o setor
de energia. Sua atuação utiliza a experiência profissional da
sua equipe e de parceiros estratégicos, que possuem anos de
atuação nos diversos elos do setor energético, poder público
e inciativa privada. Norteada por valores éticos, a Eolus tem
diretrizes de atuação que agregam valor aos nossos clientes.
Esses princípios que nos lideram se baseiam em: Agilidade;
Comprometimento; Inovação; Integridade; Satisfação; Superação;
Sustentabilidade
eolus.com.br
contato@eolus.com.br
Salvador: (71) 9 9638.3883

Inside
Consultoria Cientifica
A inside Consultoria é uma empresa que atua a 10 anos em
estudos voltados para a proteção do Patrimônio Arqueológico
brasileiro, por entender que, este Patrimônio e peça fundamental
no desenvolvimento e na formação do cidadão enquanto agente
histórico. Sendo assim, atua na defesa e proteção do Patrimônio,
desenvolvendo pesquisas em Arqueologia em conjunto com
o desenvolvimento econômico e social, representado pela
implantação dos mais variados tipos de empreendimento.
insideamazonia.com.br
contato@insideamazonia.com.br
Belém: (91) 3081.9091

Meandros

Socioambiental
A Meandros Ambiental é uma empresa de consultoria focada
na relação homem-natureza. Baseado na sólida formação e
larga experiência de nossa equipe, composta por sociólogos,
antropólogos, geógrafos, arqueólogos, historiadores, arquitetos,
biólogos e educadores

meandrosambiental.com.br
contato@meandrosambiental.com.br
Belo Horizonte: (31) 3212.9627

Ricardo Carneiro		

Advogados Associados
Ricardo Carneiro Advogados Associados surge no cenário
jurídico brasileiro com ênfase no assessoramento especializado,
visando oferecer soluções à indústria de base e de
transformação, ao aproveitamento de substâncias minerais, às
obras de infraestrutura de saneamento, transporte e energia,
além de atuar em projetos sustentáveis e inovadores de
desenvolvimento imobiliário.
rcarneiroadvogados.com.br
contato@rcarneiroadvogados.com.br
São Paulo: (11) 3047.1900
Minas Gerais: (31) 3567.0523 / 2512.8085

Walm
Engenharia e Tecnologia
Ambiental
A WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental é uma empresa
de prestação de serviços e projetos nos segmentos
pertinentes a Engenharia Ambiental e de Saneamento Básico,
Engenharia Geotécnica e de Recursos Hídricos. A Walm possui
experiência consolidada no mercado Brasileiro, auxiliando o
desenvolvimento de projetos relevantes sob a perspectiva da
sustentabilidade.
www.walmambiental.com.br
walm@walmambiental.com.br
São Paulo: (11) 3873.7006
Belo Horizonte: (31) 3234.4003

Azurit

Dossel

A Azurit Engnharia e Meio Ambiente é uma empresa de
consultoria ambiental fundada em 2006 com propósito
de atender a um mercado cada vez mais exigente por
responsabilidade sócioambiental, aliando a isso a necessidade e
a importância do desenvolvimento econômico.
Seus sócios apresentam formações complementares para as
áreas de engenharia e meio ambiente, com atuações específicas
bastante distintas (hidrologia, saneamento, meio ambiente,
biologia, ecologia, logística e administração), o que contribu
parauma prestação de serviços abrangente e plena.

Com 25 anos de experiência, a Dossel Ambiental oferece
uma grande variedade de serviços de consultoria com a
agilidade necessária para atender às exigências específicas do
empreendimento nas suas diferentes fases de licenciamento
ambiental. Para isso, aposta na formação de uma equipe
multicapacitada, interdisciplinar e conhecedora dos mais
amplos aspectos técnicos e legais envolvidos na elaboração de
diferentes estudos ambientais e na implementação de gestão
ambiental. Prestamos assessoria aos nossos clientes em todas
as fases do licenciamento dos seus empreendimentos, em todo
o território nacional.

azurit.com.br
contato@azurit.com.br
Belo Horizonte: (31) 3227.5722

www.dosselambiental.com.br
contato@dosselambiental.com.br
Brasília: (61) 3041.7979

GKS

Herkenhoff & Prates

Somos uma empresa com propósito, que busca inspirar
e ser inspirada por referências realizadoras, e conciliar a
experiência de mais de 20 anos de atuação com a energia de
uma startup social Nosso ponto de partida é o reconhecimento
da singularidade de cada ambiente; trabalhamos apoiados
em metodologias ágeis, colaborativas, com resultados
comprovados, buscando inovações permanentes e a
convergência de interesses dos stakeholders.ambientais
e no desenvolvimento de estratégias e negócios visando a
ecoeficiência e a economia de baixo carbono.
Temos como objetivo empregar conhecimento e tecnologia para
apoiar nossos clientes a superarem os desafios de um mundo
em rápida transformação.

A Herkenhoff & Prates atua nas áreas de gestão social
e sustentabilidade e conta com serviços de consultoria,
pesquisa, análises, com alto rigor metodológico, equipe
multidisciplinar e altamente capacitada. Somos referência na
área de Monitoramento e Avaliação, com objetividade, foco em
resultados, tecnologia de ponta, alta qualidade em gestão da
informação.
hpconsultores.com.br
hep@hpconsultores.com.br
Belo Horizonte: (31) 3292.2855

gks.com.br
info@gks.com.br
São Paulo: (11) 9711.1430

Licentia

Litro de Luz

O LicenTIa é uma Spinoff da WayCarbon, empresa comprometida
com a evolução da capacidade competitiva dos seus clientes e
com a geração de impactos positivos para a sociedade, focada
em sustentabilidade e mudanças do clima, oferecendo serviços
de base tecnológica.

Somos uma organização internacional operando em mais de
20 países. No Brasil, estamos presentes nas cinco regiões e já
impactamos diretamente mais de 10 mil pessoas.

contato@licentia.digital
contato@setegce.com
Belo Horizonte: (31) 3656.0501

Levamos luz até moradores de comunidades locais que não
possuem acesso à energia elétrica ou que vivem sem luz em
suas casas. Utilizamos uma tecnologia simples, econômica e
ecologicamente sustentável, composta por garrafas plásticas,
painéis solares e lâmpadas LED.
litrodeluz.com
contato@litrodeluz.com

Peruaçu
A Peruaçu Arqueologia Ltda. - ME é uma empresa de consultoria
em serviços de arqueologia sediada em Belo Horizonte e
formada por três arqueólogos, todos com mais de quinze anos
de atuação na área de pesquisa arqueológica. Desde 2012 vem
atuando no mercado de licenciamento ambiental inicialmente
como grupo de pesquisas e desde 2014 como empresa, já tendo
trabalhado desde então, em mais de 50 projetos de pequeno,
médio e grande porte.
peruacuarqueologia.com.br
adrianoperuacu@gmail.com
Belo Horizonte: (31) 99601.4387

Seteg
Há mais de 28 anos a SETEG se dedica à consultoria, buscando
a excelência na busca por soluções geológicas e ambientais.
Nossa equipe conta com profissionais com experiência
e capacitação para execução dos projetos propostos,
direcionando a equipe necessária à demanda do cliente.
A SETEG possui uma imagem consolidada no setor, buscando
excelência em Soluções Geológicas e Ambientais.
Propiciamos respostas que adequarão seu empreendimento
à legislação ambiental, e ampliarão a sua participação no
mercado, além de oferecer respostas ágeis e eficientes no
acompanhamento de processos administrativos junto aos
órgãos envolvidos.
www.setegce.com
contato@setegce.com
Fortaleza: (85) 3253.2868

Conteúdo
Painel
1.1.1
estratégico: líderes e
Workshop 1: Crises e acidentes
autoridades
ambientais
CEOs, Secretários de Estado, Presidentes
de órgãos ambientais, Autoridades e
especialistas dos setores ambiental e
elétrico
• WERNER GRAU NETO
Sócio, Pinheiro Neto Advogados

• ROBERTA DANELON LEONHARDT
Sócia, Machado Meyer

• MARCELO KOKKE
Procurador Federal, Advocacia Geral da União

MARCOS AURÉLIO VENÂNCIO

MARIA CEICILENE MARTINS

MAURO HENRIQUE SOUSA

ROBERTO STANCHI

ROSE HOFMANN

ANA LÚCIA SANTORO

CARLÚCIO BAIMA

CORONEL VENÂNCIO

ENIO FONSECA

GERMANO VIEIRA

HIDELBRANDO NETO

MARJORIE KAUFFMANN

MAUREN LAZZARETTI

PATRÍCIA IGLECIAS

ORLANDO SAN MARTIN

PEDRO MALLMANN

PIERRE-EMMANUEL
MOUSSAFIR

ROBERTO PARUCKER

WILSON FERREIRA JÚNIOR

ADIÉLITON FREITAS

BEATRIZ PITA

BIANCA BARROS

BRUNO SOUZA

DANIEL SEABRA

EDUARDO SANTARELLI

ELBIA GANNOUM

JACQUELINE CLEMENCIO

OSNI RICARDO CAMPOS

PEDRO DIAS

UDO GEBRATH

WAGNER FORTES

ZILMAR JOSÉ DE SOUZA

ADRIANA SILVA

ALEX SANDER

ALEXANDRE ROSA

ADRIANO CARVALHO

ALEXANDRE SION

ANDRÉ BABY

ANGELO LIMA

ANTONIO MARTIS

BÁRBARA PRAXEDES

BENOIT LAGORE

BRUNO COSTANZO

CAMILA RAMOS

CÁSSIO GARKALNS

CLARICE MENDONÇA

DANIEL ANTON

EDUARDO FERREIRA

FÁBIO ORIGUELA DE LIRA

GUILHERME OLIVEIRA

ISABELA ANTUNES

JOÃO FONSECA

JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR

JULIA SPINASSÉ

LÚCIA JULIANI

LUCIANO COTA

MARCOS VILELA

MARIA CHRISTINA
GUEORGUIEV

MARIA JOSEFINA KURTZ

NEY MARON

PRISCILA ARTIGAS

RAFAEL PONTES

RAONI COSTA

RICARDO BAITELO

RICARDO CARNEIRO

ROBERTA LEONHARDT

ROBERTO ARAUJO

SANDRA FAVORITO

SIMONE NOGUEIRA

Plenária Principal 1.1.1
Os planos governamentais envolvendo o
meio ambiente e o setor elétrico para o
futuro próximo
• ANA LÚCIA SANTORO
Secretária do Meio Ambiente - Rio de Janeiro
• GERMANO LUIZ GOMES VIEIRA
Secretário de Estado, SEMAD-MG e Presidente, ABEMA
• MARIA CEICILENE ARAGÃO MARTINS
Chefe da Assessoria Especial de Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia
• MAUREN LAZZARETTI
Secretária do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso
• PATRÍCIA IGLECIAS
Presidente - CETESB
• ROBERTO PARUCKER
Diretor-Presidente - Eletronorte

Painel 1.2.1
Visão dos investidores do setor elétrico e
da iniciativa privada
• PEDRO MALLMANN
Diretor - Renobrax
• PIERRE-EMMANUEL MOUSSAFIR
CEO - Total Eren do Brasil
• WILSON FERREIRA JUNIOR
CEO - Eletrobras
Entrevistadores:
• RODRIGO SUCESSO
Sócio-Diretor - VIEX
• JOSY ALVES
Jornalista e Comentarista Especializada no Setor de Energia

Painel 1.3.1
A cúpula do direito ambiental: Revisitando
o Licenciamento
• SIMONE NOGUEIRA
Sócia - Siqueira Castro Advogados
• ROSE MIRIAN HOFMANN
Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental PPI do Governo Federal
• ALEXANDRE SION
Sócio-fundador - Sion Advogados
• EDUARDO CAMPOS
Sócio - Machado Meyer
• RICARDO CARNEIRO
Sócio, Ricardo Carneiro Advogados

Apenas debates (sem apresentações)

Painel 1.4.1
Pensando estrategicamente a matriz
elétrica nacional
• SANDRA FAVORITO
Diretora Executiva - Arcadis Brasil
• CAMILA RAMOS
Diretora e Fundadora - CELA
• ELBIA GANNOUM
Presidente, ABEEÓLICA
• PEDRO DIAS
Vice-Presidente do Conselho Executivo - ABRAPCH
• RICARDO BAITELO
Coordenador de Clima & Energia - Greenpeace
• ZILMAR SOUZA
Gerente de Bioeletricidade - UNICA

Apenas debates (sem apresentações)

Painel 2.1.1
Relacionamento com órgãos ambientais
e intervenientes: Foco em geração de
energia e a visão dos órgãos ambientais
• NEY MARON
Diretor - Maron Consultoria
• CORONEL VENÂNCIO
Presidente - IMA
• ENIO FONSECA
Superintendente - IBAMA
• HIDELBRANDO NETO
Secretário Executivo - SEMAD
• JOSÉ VOLNEI BISOGNIN
Diretor de Licenciamento - IAP

• MARCOS VENÂNCIO
Diretor de Pesquisa, Avaliação e
Monitoramento da Biodiversidade ICMBio
• MARJORIE KAUFFMANN
Presidente - FEPAM
• ROBERTO STANCHI
Coordenador Nacional de Licenciamento
Ambiental - IPHAN

Painel 2.2.1
Relacionamento com órgãos
ambientais e intervenientes: Foco em
linhas de transmissão e a visão dos
empreendedores
• ROBERTA LEONHARDT
Sócia - Machado Meyer

• UDO GEBRATH
Gerente de Meio Ambiente, Sterlite Poower

• ALEXANDRE ROSA
Diretor Executivo - MRS Estudos Ambientais

• WAGNER FORTES
Gerente de Meio Ambiente, State Grid

• EDUARDO SANTARELLI
Gestor Executivo de Meio Ambiente - EDP
Brasil

• BEATRIZ PITA
Gerente Ambiental - SOWITEC do Brasil

• OSNI CAMPOS
Gerente de Soluções Socioambientais - ISACTEEP
• RODRIGO ARAUJO
Coordenador de Projetos - Caruso Jr.

Painel 2.3.1
Socioeconomia: Projetos, inovação e
melhores práticas
• MAURO SOUSA
Assessor - MME
• PRISCILA ARTIGAS
Advogada, Milaré Advogados
• BIANCA BARROS
Coordenadora de Meio Ambiente, Statkraft
Brasil
• ORLANDO SAN MARTIN
Assessor Sênior de Sustentabilidade, Statkraft
Noruega
• ADRIANA SILVA
Consultora, Especialista em Licenciamento
Ambiental

• JACQUELINE CLEMENCIO
Coordenadora de Meio Ambiente, Equatorial
Transmissão
• JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
Geógrafo, Especialista em Comunidades
Tradicionais
• MARIA JOSEFINA KURTZ
Diretora de Meio Ambiente, Concremat

Painel 2.4.1
Riscos e investimentos, e a
internacionalização das temáticas
energética e ambiental e suas
consequências para o setor de geração e
transmissão no Brasil
• ADIÉLITON DE FREITAS
Gerente de Sustentabilidade Empresarial - CEMIG
• BRUNO SOUZA
Engenheiro Ambiental - Hy Brasil Energia
• JULIA SPINASSÉ
Gerente de Sustentabilidade Corporativa, Banco Bradesco
• MARIA GUEORGUIEV
Advogada, Pinheiro Neto Advogados
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Conteúdo adicional
Espaço Inovação - 16/10
Tema: Lançamento do app IDAP – Índice de
dificuldade ambiental do projeto – Leilão de
transmissão 02/2019
• MARCOS VILELA
Gerente de Geoprocessamento, Caruso Jr. Estudos
Ambientais e Engenharia
Tema: Apresentação da Ferrramenta de coleta de
dados de resgate de Fauna.
• BENOIT LAGORE E RAFAEL CUNHA PONTES
Coordenador de Geoprocessamento e Projetos e
Analista Ambiental - Concremat Ambiental

Tema: Apresentação da ferramenta APK da CRN-Bio
para Inventários florestais.
• RAONI GUILHERMO COSTA
Analista Ambiental, CRN-Bio Ambiental e
Arqueologia
Tema: Evolução e Inovação em Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA)

Conteúdo adicional
Espaço Inovação - 16/10
Tema: Evolução e Inovação em Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA)
• BRUNO PONTES COSTANZO
Sócio, Walm SP
Tema: Stakeholders no licenciamento ambiental
• CÁSSIO GARKALNS
CEO, GKS Inteligência Territorial

Conteúdo adicional
Espaço Convergência - 16/10
Tema: Bate papo sobre projetos de geração em
áreas de sensibilidade socioambiental
• BIANCA BARROS
Coordenadora de Meio Ambiente, Statkraft Brasil
• DANIEL SEABRA
Gerente de HSE, Voltalia
• LUCIANO COTA
Diretor, Azurit Engenharia e Meio Ambiente

Tema: Oficina para construção de soluções – Os
participantes aprenderão a montar uma solução de
iluminação fotovoltaica que, posteriormente, será
doada para uma comunidade.
• EQUIPE E EMBAIXADORES
Litro de Luz

Conteúdo adicional
Espaço Inovação - 17/10
Tema: Metodologia de Enquadramento de Relatório
Ambiental Simplificado (RAS) para LTs de acordo
com o Art. 5 da Portaria 421/2011 – Estudos de
Caso
• GUILHERME NEIVA RODRIGUES OLIVEIRA
Coordenador de Geoprocessamento e Meio Físico,
Dossel Ambiental
Tema: Gestão Ambiental de Projetos Lineares
no formato tradicional e com os uso de novas
ferramentas tecnológicas.
• ISABELA ANTUNES
Gerente de Projetos, Dossel Ambiental

Tema: Mapas Hipotéticos de Potencial
Arqueológico: Aplicações no Setor Energético.
• JOÃO AIRES DA FONSECA
Arqueólogo, Inside Consultoria Científica
Tema: Soluções e inovações digitais aplicadas ao
processo de licenciamento ambiental brasileiro
• DANIEL ANTON
Gerentes de Soluções e Inovações Digitais, Arcadis

Conteúdo adicional
Espaço Inovação - 17/10
Tema: Tecnologia em relacionamento para Licença
Social
• CLARICE MENDONÇA
Consultora e Cientista Política - Herkenhoff & Prates
Tema: A Estratégia: “Produzir Conservar e Incluir”
como inovação para um Mato Grosso mais
sustentável.
• ANDRÉ LUÍS TORRES BABY
Consultor e Pesquisador
Tema: Nova Tecnologia com Aplicação do Grafeno Gerador Hibrido Titan MagLev
• ANTONIO MARTIS
Diretor e Pesquisador de Aplicações do Grafeno Japan Tecnologia de Energias Renováveis

Tema: Gestão eficaz do Licenciamento Ambiental.
• ALEX SANDER
Diretor de Relacionamento - Onegreen
Tema: Definição de Áreas de Preservação
Permanente, APP: Metodologia para identificação
do regime hídrico dos recursos hídricos(efêmero,
intermitente ou perene) como subsídio ao
licenciamento ambiental.
• EVELINE MESQUITA
Gerente Técnica - SETEG

Conteúdo adicional
Espaço Inovação - 17/10
Tema: Empreendimentos energéticos e os impactos
sobre as comunidades tradicionais e o patrimônio
cultural
• FÁBIO ORIGUELA DE LIRA
Arqueólogo e Sócio Diretor, Meandros Ambiental
• WILSON FERREIRA DOMINGUES
Engenheiro Ambiental, TBE Transmissora Brasileira
de Energia
Tema: Pesquisa científica x licenciamento
ambiental – é possível conciliar?
• ADRIANO BATISTA DE CARVALHO
Arqueólogo e sócio diretor, Peruaçu Arqueologia.

• ANGELO PESSOA LIMA
Arqueólogo e Sócio Diretor, Peruaçu Arqueologia.

Conteúdo adicional
Espaço Convergência - 17/10
Tema: Aspectos jurídico-ambientais envolvendo
os entraves do setor de energia na dinâmica dos
processos de licenciamento ambiental, bem assim
no escopo de atuação do Ministério Publico e das
demandas levadas ao Poder Judiciário
• RICARDO CARNEIRO
Sócio - Ricardo Carneiro Advogados
Tema: Bate papo sobre Arqueologia e
Licenciamento Ambiental
• CARLÚCIO DE BRITO BAIMA
Chefe da Coordenação Nacional de Licenciamento
Ambiental – IPHAN
• LÚCIA JULIANI
Diretora Técnica, A Lasca Arqueologia

• ROBERTO PONTES STANCHI
Coordenador Nacional de Licenciamento Ambiental
– CNL/IPHAN

Atividades paralelas
Visita guiada ao acervo do Instituto
Tomie Ohtake
A visita guiada ao instituto Tomie Ohtake ocorreu na tarde do dia 15 e foi um sucesso! Os
participantes puderam visitar as três exposições em cartaz no instituto. Entre estas estava uma
exposição da renomada artista que dá nome ao instituto e obtiveram um guia com um olhar
especializado. A visita contou com diversos patrocinadores e participantes que conseguiram
aproveitar ao máximo a localização privilegiada do LASE 10 Anos.
As exposições visitadas foram:
-Mariana: Christian Cravo; uma exposição fotográfica com retratos crús realizadas semanas após a
catástrofe de Mariana, onde o artista conseguiu captar toda a humanidade neste ambiente de tragedia.
-Daniel Senise - Todos os Santos; A partir das fotos em grandes formatos que chegam a medir 3 x 2,50
metros, Senise intervém com matéria. “Sobre tais imagens, matérias e objetos recolhidos nos espaços
fotografados são justapostos, criando camadas de profundidade e contrastes entre figura e fundo, bi e
tri-dimensionalidade, narrativas sobre o mundo, o lugar do real e virtual hoje”
- Tomie Ohtake - Poesia se Medita; a proposta curatorial relaciona a sua obra com a poesia oriental,
sobretudo o haicai – poesia de síntese, a arte da forma elementar, dos gestos conscientes e objetivos.
“Como na obra de Tomie, o haicai busca atingir a experiência pela essência da linguagem”

Atividades paralelas
Reunião regional sul e sudeste da ABEMA
A Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) realizou no último dia
do LASE (17/10) a primeira reunião regional entre os estados associados das regiões Sul e Sudeste.
Entre os assuntos tratados estavam os procedimentos de anuência da Instrução Normativa do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no bioma Mata
Atlântica; a composição das Câmaras Técnicas do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) e a
Carta dos Estados a ser apresentada na Conferência Brasileira de Mudança do Clima.
Saiba mais sobre a reunião em http://abema.org.br/noticias/253-abema-realiza-primeira-reuniaoregional-entre-os-estados-das-regioes-sul-e-sudeste

Jantar Dez anos de LASE
Mesas temáticas: “Desenvolvimento
Sustentável da Matriz Energética: Análise e
projeções 2010-2030”
Jantar de confraternização com presença de atores dos setores elétrico e ambiental. Abaixo está a
relação de mesas e temas:
•

Mesa 01 – Leilões de Geração e Transmissão, Com Felipe Lavorato, Presidente – Ambientare e David Waltenberg, Head do Setor
de Energia – Siqueira Castro

•

Mesa 02 – Patrimônio Histórico Com Lucia Juliani, Arqueóloga – A Lasca; Fabio Origuela, Sócio-Diretor – Meandros Consultoria;
Janderson Tameirão, Sócio-Diretor – Arqueoproject e Adriano Carvalho, Sócio-Diretor – Peruaçu Arqueologia

•

Mesa 03 – Socioeconomia- Com Erani Bastos, CEO – Dossel; Pedro Dias, Diretor Executivo – Cia Ambiental, Laís Naoko Higashi,
Presidente – Litro de Luz, Cassio Garkalns, CEO da GKS e Juliana Flávia Mattei, Advogada Milaré Advogados

•

Mesa 04 – Responsabilidade dos Administradores e Financiadores Com Ana Lici Grizzi, Sócia – Veirano Advogados, Lina
Pimentel Garcia, Sócia – Mattos Filho Advogados e Werner Grau, Sócio do Pinheiro Neto

•

Mesa 05 – Judicialização dos processos de licenciamento ambiental Com Ricardo Carneiro, Sócio – Ricardo Carneiro Advogados
Associados e Felipe Sales, Diretor de Patrimônio Cultural, CRN-Bio Ambiental e Arqueologia, Enio Fonseca, Superintendente do
IBAMA e André Mustafá, Secretário Executivo do Comitê de Meio Ambiente, ABCE

•

Mesa 06 – Povos Tradicionais Com Paulo Arbex, Presidente Executivo – ABRAPCH Alexandre Sion, Sócio – Sion Advogados e
Clarice Mendonça, Consultora e Cientista – Herkenhoff & Prates

•

Mesa 07 – PL do Licenciamento Com Simone Nogueira, Sócia – Siqueira Castro Advogados e Walter Senise, Sócio – Senise &
Paiva Advogados

•

Mesa 08 – Inovação, Com Daniel Anton, Gerente de Soluções e Inovações Digitais – Arcadis

•

Mesa 09 – Licenciamento Ambiental Com Rafael Valverde, Diretor, Lívia Tavares Ornellas, Diretora – Eolus, Matheus Fontenelle,
Sócio SETEG e Priscila Artigas, Advogada Milaré Advogados

•

Mesa 10 – Gestão de riscos socioambientais em grandes empreendimentos Com Robertos Simões, Coordenador de Projetos e
Rubens Oliveira – Caruso Jr. Estudos Ambientais e Engenharia

Brinde Dez anos de LASE
Oferecido pela Maron Ambiental
O sucesso do LASE deve-se a várias fatores, mas entendo que principalmente às pessoas e
parceiros que nos ajudaram a construir uma ideia que começou pequena e que hoje atrai ministros,
presidentes de empresas nacionais e internacionais, representantes de influentes associações
do setor e de órgãos públicos, até as maiores referências do mercado de licenciamento e gestão
socioambiental do setor de energia. Só temos a agradecer a todos que confiaram na VIEX e a todos
vocês que há 10 anos apostaram, confiaram e investiram neste projeto.
Para celebrar esses dez anos realizamos um brinde, oferecido pela Maron Ambiental. Esse binde
também marcou o lançamento da consultoria focada na estruturação de estratégias voltadas
para gestão ambiental que chega ao mercado com o selo de alta qualidade da Maron Consultoria
e que conta com um time de excelência. A empresa é a nossa mais nova parceira e está pronta
para implementar estudos de viabilidade ambiental, projetos e programas de relacionamento com
comunidades, gerenciamento de stakeholders, mapeamento de risco ambiental em empreendimentos,
enfim, todo o portfólio de serviços que envolve o pré, o durante e o pós-operação de ativos dos setores
de energia, infraestrutura, indústria e serviços.
Um brinde aos 10 anos do LASE e boas-vindas à Maron Ambiental.

Sessão social: Festa do LASE 10 ANOS
LOLAPALASE
Com a palavra, a Eolus:
Estamos superfelizes em ser patrocinador do LASE, promovido pela VIEX, e conhecido como o
maior evento ambiental do setor elétrico.
A parceria longa e a qualidade do trabalho realizados pela Viex fazem com que esta parceria já seja
um grande sucesso.
Trazendo uma abordagem inovadora, a Eolus Consultoria será patrocinadora exclusiva do
Lolapalase 2019, a sessão social do congresso, tida como melhor network meeting do setor elétrico.
O nosso foco é o bem estar das pessoas. Por isso, vimos uma oportunidade de valorizá-las,
oferecendo um momento único, especial e para ser lembrado. Com estas palavras Rafael Valverde
definiu a parceria.
Esse ano o Lola é by Eolus!
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A VIEX no LASE 10 ANOS

AMANDA
CAMILLA
DAVI
EDU
GIOVANA
LIZ
RODRIGO
TOMÁS
HEIN

TEIXEIRA
FARIA

Relacionamento com Palestrantes
amanda@viex-americas.com

Administrativo e Financeiro
camilla@viex-americas.com

Sócio Diretor - Energia Renovável
davi@viex-americas.com

BONATTO

Pesquisa e Conteúdo
eduardo@viex-americas.com

TREVELIM

Comunicação e Operações
giovana@viex-americas.com

KAZI

SUCESSO

ROBINSON

Coordenação Geral
liz@viex-americas.com

Sócio Diretor - Meio Ambiente
rodrigo@viex-americas.com

Relacionamento com Patrocinadores
tomas@viex-americas.com

Agradecimento especial
a equipe e as alunas
da Faculdade Casper Líbero

E a todos os parceiros e fornecedores que contribuíram para o êxito do LASE 2019

WWW.VIEX-AMERICAS.COM
AVENIDA IRAÍ 393 CONJ 73 CEP 04082-905
SÃO PAULO-SP BRASIL
TELEFONE +55 11 5051 6535
CNPJ 23.056.156/0001-90

