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No domingo, 6 de maio, teremos a seção solene de abertura do 
evento, na qual esperamos, você esteja presente! Este encontro 
técnico ultrapassará os limites de um mero treinamento, pois torna-
se-á uma oportunidade para conquistar novas amizades, consolidar 
as antigas e planejar um novo futuro. Ademais, juntos nos 
tornaremos mais fortes para atuar de forma responsável na 
construção de um ambiente desenvolvimentista mais consistente e 
confiável. Todos ao Recife!  

 

 

Representantes de paises da América participarão de painel especial 

Representantes do Paraguai, Nicarágua, México, Argentina, Colômbia e 
Honduras, pertencentes à Diretoria da ADERASA, participação de 
painel especial onde será apresentado o estado da arte da regulação nas 
Américas. 
Esta será uma oportunidade única de conhecer, de viva voz, as 
experiências exitosas ou não, acontecidas nestes paises, assim como 
discutir com eles as alternativas para desenvolvimento da atividade 
regulatória nas Américas. Afinal, não estamos sozinhos! 
Não deixe de participar deste importante momento do V Congresso 
Brasileiro de Regulação. 
Todos ao Recife de 6 a 9 de maio de 2007. 
Veja mais detalhes em http://vcongresso.abar.org.br 
 

 
 
 

Última semana antes do V Congresso 

A proximidade do V Congresso Brasileiro de 
Regulação é momento de avaliação da qualidade dos 
conteúdos a serem desenvolvidos neste encontro. 
A programação, já completamente fechada (disponível no site do 

 



Congresso: http://vcongresso.abar.org.br), é demonstração cabal de um 
esforço muito grande para reunir o que existe de melhor na Regulação 
brasileira, permitindo-nos partilhar de experiências e conhecimentos 
acumulados nos últimos anos em todos os cantos deste país. 
O número récorde de trabalhos técnicos a serem apresentados, também 
demonstra a fervilhante atividade desenvolvida por nossos profissionais, 
no processo de acumular novas maneiras de atuar no processo 
regulatório, e fazendo-o de forma a permitir seu registro e 
disponibilização, observadas as regras de produção de trabalhos técnicos 
defenidos pela Academia. 
Por sua vez, a presença de significativa quantidade de profissionais 
vindos do exterior (mais de 10 paises), evidencia a importância deste 
evento, tornando-o um encontro técnico dos mais importantes do 
mundo, dentro da atividade regulatória. 
Por tudo isso, você não pode deixar de estar em Recife! 
Inscreva-se no site: http://vcongresso.abar.org.br 
 

 
 
 

 

 

 

Jerson Kelman fará a Conferência inicial 

O Diretor Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL está 
confirmado para a primeira Conferência do V Congresso Brasileiro de 
Regulação. Com a experiência de presidir a ANA por anos, e possuidor 
de um currículo invejável Kelman é ainda reconhecido "expert" na área 
da gestão pública, com experiência de nivel internacional. Ademais é 
exímio palestrante, possuindo o dom de encantar plateias com sua 
competência e largo conhecimento. Você é nosso convidado a participar 
deste memorável evento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



George Vidor fará a Conferência final do V Congresso! 

Com a programação já fechada nesta semana, se pode ter a certeza de 
pleno sucesso do V Congresso Brasileiro de Regulação. A presença de 
George Vidor, acreditado analista econômico da Rede Globo, fechará 
com chave de ouro este encontro de trabalhos intensos. A participação 
de apoiadores importantes, assim como a presença das mais ilustres 
autoridades da Regulação Brasileira e Internacional permitirá um debate 
tão amplo como rico em experiências e conhecimento. Veja mais 
detalhes em "Programação". 
 

 
 

Cursos Pré-Congresso ainda tem vagas! 

No fim de semana (sábado e domingo) anterior ao início do V 
Congresso Brasileiro de Regulação, a ABAR oferecerá ao público 
interessado, dois Cursos pré-Congresso: o primeiro sobre Indicadores 
para Regulação da Prestação dos serviços de Água e Esgoto, e o 
segundo sobre Introdução à Teoria da Regulação Econômica do Setor de 
Saneamento no Brasil. Os dois cursos terão as seguintes características: 
Data: 5 e 6 de maio de 2007; Local: CEFET-PE - Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Pernambuco. O curso será realizado nas salas 
de treinamento 1 e 2 da Coordenação de Saneamento do CEFET, 1º 
andar Av. Prof Luiz Freire, 500, CEP 50740-530 Cidade Universitária - 
Recife/PE ; Carga horária: 16 horas (8:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 
18:00 horas). 

 


