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O AGENTE
XVIII encontro da ABAPI:

uma boa maneira de
investir em você

Os concorridos encontros anuais da ABAPI são
sempre uma ótima oportunidade para ampliar

conhecimentos e dividir experiências, além de estreitar
a convivência com os colegas Agentes.

Em 2010, a vigésima oitava edição
do Encontro não fugirá à regra. Cada
momento será bem aproveitado. A
interessante programação e o local do
evento induzem a uma reserva ime-
diata.

O XXVIII Encontro Nacional dos
Profissionais da Propriedade Indus-
trial da ABAPI acontecerá de 24 a 26
de setembro, no Meliá Angra Marina
& Convention Resort, em Angra dos
Reis. As imagens mostradas nesta

edição antecipam o belo lugar que
espera pelos participantes do evento.

No primeiro dia, serão realizados
dois painéis, nos quais serão discuti-
dos temas de grande interesse dos
Agentes: “Metodologias de co-brança:
formas eficazes de otimizar resultados”
e “O relacionamento entre empresas e
Agentes: como fidelizar a clientela”.

(Continua na página 3)
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Palavra do Presidente

Neste mês de setembro, a ABAPI
realizará seu XVIII Encontro Nacional.
Para o Dr. Fabiano de Bem da Rocha,
presidente da ABAPI, a instituição
sempre ofereceu ao Agente da Pro-
priedade Industrial as melhores
condições para exercer sua atividade,
com tranquilidade e segurança. Sempre
dispondo de informações privilegiadas
decorrentes da gestão e agenda diária
que a Associação tem com o INPI.
Além disso, desde o princípio, uma de
suas especialidades é justamente a
criação e realização de cursos e
palestras, focados no conhecimento
necessário para que o Agente esteja
sempre atualizado em sua atividade
profissional, permitindo-lhe oferecer
um melhor serviço ao cliente.

Dentro deste principio, reafirma o
Presidente, que o Encontro Nacional
tem o diferencial de proporcionar a
todos os participantes, além das
atividades acadêmicas que contribuem
para o aprimoramento do Agente, a
oportunidade de congregarem-se e
reunirem-se com diversos outros A-
gentes, dos mais variados estados
brasileiros.

Outro ponto importante que, de
acordo com ele deve ser pensado neste
momento, é a questão da Liminar con-
cedida recentemente, que permite a
qualquer pessoa, sem qualificação
profissional, a atuação junto ao INPI,
em representação de terceiros:
“Embora acreditando que o poder Ju-
diciário não dará continuidade a esta
equivocada decisão, entendemos que
temos que estar unidos e fortalecer este

Um encontro tratado em cada detalhe
para você associado da ABAPI

evento social e informativo, para mos-
trar nossa força, nossa organização e
nosso compromisso com a defesa dos
interesses de todos aqueles que contam
com o trabalho do API para cuidar de
bens valiosos como são as marcas e
patentes. Esta é nossa luta diária e o
Encontro também irá agregar conhe-
cimentos desta situação e de como
devemos agir e estar atentos para exigir
a manutenção dos preceitos vigentes
há décadas, sabendo que somente
desta forma será possível resguardar a
confiança dos usuários dos serviços
dos API.”

O Dr. Fabiano lembra ainda que
neste evento será feita uma homena-
gem à Dra. Lilian de Melo Silveira,

Conselheira Honorária, presidente da
ABAPI na gestão de 1996-1999, uma
referência para todos os Agentes. Ele
garante que “a escolha não poderia ter
sido melhor, pois a Dra. Lilian além de
possuir um histórico profissional dos
mais ricos, que muito fez e ainda fará
pela ABAPI, é uma profissional muito
querida por todos os colegas de
profissão.”

Sobre o local do Encontro, neste
ano em Angra dos Reis/RJ, o Dr.
Fabiano enfatiza que “além de ser uma
referência turística, reúne todas as
condições necessárias para sediar
nosso Encontro. É um local belíssimo
e que certamente atenderá as expec-
tativas dos participantes. Haverá muita
alegria, descontração e discussão de
temas relevantes ao nosso trabalho, e
o Hotel Meliá Angra tem total infra
estrutura para atender nossas exi-
gências, em todos os aspectos”, argu-
menta.

Nossos Encontros, afirma o Dr.
Fabiano, “sempre se caracterizaram
pela confraternização, informalidade e
bom relacionamento entre profissionais
e seus familiares. Essa fórmula de
sucesso se mantém há longo tempo e
este ano não será diferente. A idéia é
proporcionarmos a todos um evento
agradável, intercalado entre atividades
acadêmicas e desportivas, para que
todos, indistintamente, possam parti-
cipar plenamente. E para este ano,
preparamos uma atração especial para
o jantar principal que somente aqueles
que estiverem lá conosco, poderão
desfrutar. Participem!”.

XVIII Encontro Nacional da ABAPI
24 a 26 de setembro - Angra dos Reis

O Encontro Nacional
tem o diferencial de

proporcionar a todos os
participantes, além das
atividades acadêmicas
que contribuem para o

aprimoramento do
Agente, a oportunidade

de congregarem-se e
reunirem-se com diversos
outros Agentes, dos mais

variados estados
brasileiros.

Faltam poucos dias. Entre em contato com a ABAPI
e faça sua inscrição. Não perca esta oportunidade.
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(Continuação da matéria de capa)

“Buscamos este ano fornecer aos
Agentes conteúdo prático, que irá
colaborar para o fortalecimento de seu
trabalho e melhorar os resultados de
suas atividades”, comenta a Dra.
Elisabeth Siemsen do Amaral, Diretora
de Comunicação e responsável pela

organização do Encontro.
Em seguida ao aprendizado, é

chegada a hora do lazer. A pro-
gramação de sábado conta com os
tradicionais torneios de Vôlei e de
Tênis, que coroam o entrosamento
entre Agentes e seus familiares. Após

o almoço, tarde livre em Angra dos
Reis, um dos mais aconchegantes
locais de turismo do País – sem contar,
claro, a infra estrutura de lazer do Meliá
Angra.

A noite também reserva uma
programação animada para os Agentes
e familiares. O tradicional jantar de
confraternização, servido com muito
requinte e sabor, terá como ponto alto
a homenagem à Dra. Lilian de Melo
Silveira, ex-presidente da Associação.

O jantar será seguido do show da
banda Parajazz, que proporcionará
uma diversão mais completa ao grupo.

No domingo, mais uma vez, será
possível aproveitar as belezas locais e
o conforto do hotel, até o almoço de
despedida do evento.

Como visto, a programação é
mesmo convidativa. Os atrativos
prometem que o Encontro será um dos
mais marcantes já realizados pela
ABAPI. Entre em contato com a
secretaria da ABAPI, informe-se sobre
valores e as condições de reserva.

Advogada e Agente da Propri-
edade Industrial, com uma longa lista
de serviços prestados tanto à ABAPI
quando a outras entidades na área da
propriedade intelectual, como a ABPI
e a ASPI, a Dra. Lilian de Melo Silvei-
ra, que exerceu o cargo de Presidente
da ABAPI nas gestões de 1996/1998
e 1998/2000, será a homenageada do
XXVIII Encontro Nacional da ABA-
PI, destaque desta edição. Para
aqueles que ainda não conhe-
cem sua carreira vigorosa, fazemos
aqui um breve resumo.

Lilian de Melo Silveira é advogada
formada pela Universidade de São
Paulo, a conhecida Faculdade de
Direito do Largo São Francisco, sendo
pós graduada em Direito de Autor,
Direito Civil e Direito do Trabalho, pela
mesma instituição, onde também foi

Dra. Lilian de Melo Silveira é a
homanageada neste encontro

professora. Foi, ainda, professora
convidada pela FAU/USP e FAU/
Mackenzie, para a cadeira de Legis-
lação Profissional no curso de Arqui-
tetura.

Além de administrar escritório
próprio, é fundadora do Instituto Inte-
ramericano de Direito de Autor, inte-
grante da Federação Interamericana de
Advogados, e de Associações como
AASP, IBPI, ABPI, AIPPI, ASPI,
ABMCJ, IIDA e IABA, com 36 anos
de atuação, ocupando cargos eletivos
e cuidando inclusive de publicações.

Participou de todos os Seminários
Nacionais da Propriedade Intelectual,
organizados anualmente pela
Associação Brasileira da Propriedade
Intelectual (ABPI), desde 1982 até
2009, sendo muitas vezes modera-
dora, palestrante ou debatedora.

Lilian de Melo Silveira,
uma personalidade
importante para a

propriedade industrial no
Brasil

O hotel escolhido para o evento oferece todo conforto e lazer para os participantes,
além de locais específicos para a realização de palestras e debates.
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Certamente a convivência por um
final de semana com amigos Agentes
da Propriedade Industrial e a o-
portunidade de obter um conteúdo
sempre atualizado sobre assuntos de
interesse profissional fazem com que
sua presença seja obrigatória nos
Encontros da ABAPI. E se tudo isso
estiver cercado por uma paisagem das
mais agradáveis e um serviço de hos-
pedagem de alto nível, tudo fica ainda
melhor para você e seus acom-
panhantes. De 24 a 26 de setembro, o
XVIII Encontro da ABAPI será em
Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no
Meliá Angra Marina & Convention
Resort.

O resort fica em frente à Ilha do
Pimenta, o empreendimento conta com
uma área de mais de 98.000 m², sendo

Meliá Angra Marina & Convention
Resort espera por você

que 40% desta área são reservados
para garantir a conservação da Mata
Atlântica remanescente. Possui 200
apartamentos, 34 Family Room (du-
plex) e 48 suítes (quarto, sala e uma
grande varanda) e adotou o sistema All
Inclusive: café da manhã, snacks
variados, almoço, jantar e bebidas
diversas (alcoólicas e não alcoólicas).

A piscina do Meliá Angra com suas
sinuosas curvas reproduzem os con-
tornos de Angra dos Reis. Um ver-
dadeiro oásis que recorta os exóticos
jardins cercados por um espelho
d’água de 1.162 m². E o espaço ainda
abriga quadras de tênis, poli esportiva,
salão de jogos, suporte à prática de
esportes náuticos e Kids Club, com
monitores especializados, que com-
pletam a estrutura de lazer do local.

As instalações para reuniões,
eventos, convenções, casamentos e
banquetes são flexíveis, com estrutura
e equipamentos modernos para atender
eventos com perfeição. A sala Cara-
vela tem capacidade para até 370 pes-
soas com pé direito de 5m e quatro
opções de montagem, podendo
comportar em três salas menores, 120
pessoas cada. A marina própria é o
outro grande diferencial do Meliá An-
gra. A novidade está na estrutura que
ela oferece: capacidade para até 300
vagas secas e 20 molhadas junto ao
píer, facilitando a locomoção.

Um dos grandes destaques do
Meliá Angra é o restaurante Atlântico
que, com uma atmosfera de requinte e
sabor, valoriza a gastronomia diversi-
ficada da cozinha contemporânea.
Projetado com uma arquitetura que se
integra à natureza de Angra dos Reis,
o magnífico restaurante Atlântico dispõe
de um buffet completo no café da
manhã, almoço e jantar.

O empreendimento possui ainda um
espaço exclusivo aos hóspedes que va-
lorizam o bem estar: Fitness Center,
SPA com ofurô, sauna, ducha esco-
cesa e sala de massagem. Enfim, uma
infra-estrutura completa para tornar a
hospedagem no Meliá Angra uma
experiência inesquecível. Aliás, des-
vendar, explorar a região e admirar a
natureza, é o que o turista mais irá de-
sejar fazer neste paraíso. E esta possi-
bilidade, felizmente, continua intacta.


