
Dica de Livro de GP:

PMI RIO NEWSLETTER

Publicação Bimestral

ANO  2  -  NÚMERO  4

FEVERE IRO /202 1

02/03/2021-  VMP (Value

Management Program)-VSM

(Stream Mapping)+VMO

(Management Office)

03/03/2021 4ª PMI ( Março/2021) –

PMO: recursos, metodologias,

ferramentas e técnicas

12/04/2021 - Gestão Estratégica

com OKRs

Fala do presidente

Conversando com os voluntários

O especialista responde

Dicas de livros de GP

Notícias do PMI Rio

Destaques de eventos do PMI Rio

Artigos do PMI

Top Trends de Projetos

Que tal ser um voluntário(a) do PMI Rio?

Por que ser um filiado do PMI Rio ?

Momento Lazer

Sugestões dos leitores

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Agenda de eventos

Ótima leitura a todos!

Confira nesta edição

Confira nossa agenda completa

https://www.pmirio.org.br/agenda/mes/1/ano/2021


 Fala do Presidente

Luiz Henrique Souza, PMP
Presidente do PMI Rio

 
 

Ótima leitura a todos!

É com muita satisfação que apresentamos mais uma
edição da nossa Newsletter do PMI Rio! Ela é feita para
você que faz parte de nossa comunidade de
Gerenciamento de Projetos! Conheça nossos
voluntários e vejam o que os especialistas têm a nos
dizer. Dicas de livro, notícias sobre o PMI Rio, suas
atividades, eventos, cursos e treinamentos oferecidos
e muito mais! 

Venha conhecer o PMI Rio, se torne um filiado e por
que não também um voluntário? Ótima oportunidades
para se engajar em atividades e projetos que trarão
uma enriquecedora troca de conhecimentos e
experiências! 

Participe e nos dê seu feedback! Queremos melhorar
sempre com a sua ajuda



 

Em 2018 tirei minha certificação PMP. A sensação de passar foi intensa, uma miscelânea de
superação, de satisfação e de orgulho... A partir daí, a forma de enxergar minha carreira mudou.

Obviamente, nossa vida não é uma linha do tempo, uma escadinha perfeitamente projetada e
eu sou prova de que, adversidades são oportunidades (duras) de crescimento e superação. Eu
precisei me capacitar tecnicamente, mas também desenvolver competências como
comunicação, visão estratégica e ter a segurança necessária para vencer os preconceitos do
mercado.O PMI-Rio entrou na minha história exatamente neste momento de reafirmação do
meu potencial e mudança de carreira.

Me filiei como voluntária no PMI-Rio pelo networking, pela oportunidade de trabalhar com

profissionais da área, e, em apenas 4 meses me tornei líder de equipe, conheci profissionais
consagrados em gestão de projetos, concluí um mentoring com direito a convite para escrever

um artigo e publicá-lo no exterior. 

O PMI não só me ajudou a me reposicionar no mercado, mas me transformou internamente. É
a tal síndrome do impostor, conhecem? Por muito tempo fui vítima dela, agora não mais.O
gerenciamento de projetos me permite explorar qualquer área, viabilizar, planejar e executar
qualquer desafio. Foram esses desafios aceitos que me levaram a viver hoje a minha melhor
versão. Atualmente trabalho impulsionando empresas a expandirem o seu negócio. É
gratificante poder sonhar junto com empreendedores e ajudá-los a chegar aonde querem.

Minha formação original é como Bacharel em Secretariado
Executivo Trilíngue. Trabalhei desde estagiária em uma
empresa só, a indústria farmacêutica GSK. Depois de 8 anos
de uma bela e ascendente trajetória nesta empresa, decidi
mergulhar na área de consultoria em projetos, e o PMI-Rio
tem tudo a ver com isso: Me considero uma pessoa e
profissional em constante busca pelo desenvolvimento.

Sempre me desafiei, busquei novas possibilidades de
crescimento, queria sempre contribuir com novas ideias,
soluções e esse meu perfil me fez sempre superar aquela
expectativa de uma simples funcionária executora de tarefas:
Eu me interessava em estar alinhada com a estratégia da
empresa, com a gestão da equipe na qual eu estava inserida,

comunicação com partes interessadas, controle de custos,
prazos... Enfim, eu estava gerindo projetos de uma forma
intuitiva e sabia que poderia contribuir com mais.

Conversando com os voluntários

Anne Escobar
Líder da equipe de relacionamento 

VP filiação



O especialista responde

180 questões (o exame anterior foi de 200), mas o mesmo
número de questões será pontuado.

230 minutos para concluir o exame.

Uma pausa adicional: um total de duas pausas de 10 minutos
para testes baseados em computador (essa forma de fazer a
prova veio para ficar).
As perguntas serão uma combinação de múltipla escolha,

múltiplas respostas, correspondência (drag and drop
questions),

Olá pessoal, não sei se vocês todos sabem, mas, a partir de 02/01/21
(dia inclusive do meu aniversário), a prova de certificação PMP
mudou. Neste artigo eu explico quais foram essas mudanças.
O novo exame é composto de:

Segue o resumo do conteúdo do exame:

Ficou curioso sobre os novos formatos de perguntas? Veja exemplos abaixo:

Cerca de metade do exame representará abordagens de gerenciamento de projeto preditivo, e a

outra metade representará abordagens ágeis ou híbridas.

Marcantonio Fabra
VP de Comunicação e Marketing



Hot Spot Questions:

Boa sorte a todos os candidatos!

Leia mais sobre o assunto

https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp/earn-the-pmp/pmp-exam-preparation/pmp-exam-updates


Dicas de livros de GP

Você é fã de inovação e transformação digital? A indicação dessa edição foi feita por uma
de nossas voluntárias Janaina Lamas e questionando-a sobre a indicação a resposta foi,
um livro que estimula o empreendedorismo e intraempreendedorismo criando inovação
em um ambiente complexo e que demanda ações rápidas e readaptações constantes.
Nesse contexto de ressignificação nas empresas e em iniciativas individuais, o livro
apresenta o framework ADesign Startup, que complementa os frameworks de

Transformação Digital SIN Scaled Innovation e ARM Agile Risk Multilevel,  indicando o

passo a passo para a criação de negócios inovadores em apenas 4 dias com o propósito
de movimento cultural focado no desenvolvimento de pessoas para a agilidade. Se você já
é ágil ou quer aprender a trabalhar com projetos ágeis na área de inovação e
empreendedorismo, esse é um livro para você. Em curto tempo você vai compreender o
seu cliente, suas dores, propor ideias e soluções, valorar, prototipar, criar hipóteses e o
backlog do produto.

Adquira pela Amazon

Conheça o autor e cursos 

https://www.amazon.com.br/dp/B08KH41HWH/?author-follow=B08PBC6ST5&
https://projectkeeper.com.br/
https://projectkeeper.com.br/
https://projectkeeper.com.br/


Notícias do PMI-RIO

A gestão do conhecimento é uma área que tem ganhado notoriedade no mercado há alguns
anos e está se tornando relevante para a prática do Gerenciamento de Projetos. Se você já ouviu
falar em “Universidade Corporativa” e “Comunidade de Prática” é porque viu a ponta do iceberg.

O objetivo do Comitê de Gerenciamento do Conhecimento é coletar o Capital Intelectual gerado
ou viabilizado pelo PMI RIO e disponibilizá-lo para os filiados. Por causa desta atividade o comitê
sempre tem membros participando em todos os eventos do Capítulo, seja como organizador ou
como ouvinte e acaba tendo acesso privilegiado a alguns materiais. Historicamente o Comitê de
Gerenciamento do Conhecimento tem atuado como um departamento de Pesquisa &

Desenvolvimento do capítulo, pois muitas iniciativas e ferramentas utilizadas por todo o PMI RIO
nasceram ali.

O Comitê de Gerenciamento do Conhecimento atualmente tem duas iniciativas de maior
importância em andamento. Uma delas é a revisão do Processo de Coleta, Categorização e
Disponibilização do Capital Intelectual que, em breve, abrirá sua biblioteca de apresentações e
artigos para todos os filiados. A segunda iniciativa é a Comunidade de Prática em
Gerenciamento de Projetos, a qual permitirá o networking dos filiados com especialistas do
mercado em diversas áreas de interesse tais como Óleo e Gás e Tecnologia da Informação.

Ambos os projetos estão a pleno vapor dentro do comitê e em breve disponibilizarão seus
produtos para os filiados.

Atualmente o Comitê conta com 11 membros e é liderado por Júlio Maia.

Olá, nesta série de artigos apresentaremos

áreas do Capítulo como comitês e VPs

para que vocês possam conhecer as

iniciativas que estamos preparando para

os filiados e de onde surgem as

oportunidades de voluntariado.

Comitê de Gerenciamento do Conhecimento

Bruno Santos 
Membro de equipe do comitê de

Gestão do Conhecimento



Destaques de eventos do PMI Rio

No mês de fevereiro tivemos mais um encerramento de

ciclo do Programa de Mentoring. É impressionante o

crescimento dos mentorandos ao longo de 3 meses.

Sou suspeito de falar, mas tenho a visão que o Mentoring é

talvez o principal benefício para a comunidade de

gerenciamento de projetos. Um programa customizado

para alavancar o conhecimento técnico, uma mentoria sob

medida para cada mentorando.

Temos uma equipe de voluntários e mentores fantásticos.

Incluímos novos mentores ao programa e digo que temos

um time multidisciplinar de primeira linha. Os mentores

atuam em diversos segmentos como: Petróleo e gás, TI,

educação, logística, a profissionais acadêmicos, de

mercado, consultores e professores.

 

Confira o evento 

E para concluir, vejam alguns dos mentorandos e seus temas neste último ciclo: Thiago

Conceição - Framework de Gestão da Inovação Aberta, Matheus Monteiro - Aplicação de

Abordagem Híbrida para Promover o Engajamento das Partes Interessadas:: Estudo de Caso no

Setor de Óleo e Gás, Chandler Furtado - Estudo e aplicação prática de Framework em Gestão de

Portfólio, Carlos de Faria - Estudo da agregação de valor ao gerenciamento de programas por

meio da gestão matricial de recursos humanos: o caso dos empreendimentos de expansão do

Metrô-SP, Ana Paula Silva - Ciclo de vida do Projeto em Segurança  Cibernética com valor

percebido/esperado.

Luiz Labriola Mariano
Head do Programa de Mentoring

Mentoring

https://www.youtube.com/watch?v=GY_QbmpFJJI
https://www.youtube.com/watch?v=GY_QbmpFJJI




Em cada mês o Webinar (evento online e gratuito) nos surpreende, mas nesse mês de

fevereiro foi um evento muito especial pois tivemos um recorde de inscrições e de

participações com o tema Gerenciamento Híbrido - Contextualização e Aplicação com os

palestrantes Anália Irigoyen, Antônio Santos e Marcantonio Fabra. Olha só o registro desse

momento: Fique atento para saber qual será o tema do mês de março! 

Webinar

https://www.linkedin.com/in/aluizfsantos/
https://www.linkedin.com/in/marcantoniofabra/
https://www.linkedin.com/in/analiairigoyen/


�VMP = VSM + VMO⁉  Uma fórmula para entrega de valor para os seus projetos e para a sua

empresa, destacando o VMP (Value Management Program) com os itens de VSM (Value
Stream Mapping) + VMO - (Value Management Office). O evento iniciou no dia 2 e os

participantes irão participar nos dias 4 e 9 e 11 de março das 19:00 às 22:00 horas com os

especialistas Norberto Almeida,  Mario Sampaio e Robin Reimermendt com 22 horas de

conteúdo para você aprender a definir valor, aplicar lean, mapear e otimizar fluxos e

implantar um VMO em suas empresas. 

VMP=VSM+VMO!?

https://www.linkedin.com/in/norbertoalmeida/
https://www.linkedin.com/in/robinreimermendt/


4ªPMI

Como você sabe o 4ªPMI vem trazer a temática  "PMO: compartilhando recursos,

metodologias, ferramentas e técnicas em projetos". O evento ocorreu no dia 3 de março,

de 19h às 21h15 e teve a presença ilustre de Nélson Rosamilha e Eduardo Pontes..

http://linkedin.com/in/rosamilha
http://linkedin.com/in/edumontes


Esse mês o PMI Rio se prepara para o mais novo grande evento: Seminário de Óleo e Gás.

Nossa jornada começou no mês de dezembro onde realizamos uma sessão de ideação

entre grandes especialistas de óleo e gás. Através de atividades de brainwriting,

especialistas discutiram quais os temas relevantes em diversos setores como E&P, refino,

transporte, distribuição, entre outros. Também foram discutidos nomes de palestrantes,

tempo de duração ideal de cada palestra e atividades para momentos de descompressão

entre as palestras. O evento contou com a mediação de um especialista de design thinking
que através de uma dinâmica que provocou diversas ideias para o seminário de óleo e gás

em discussões entre os especialistas.

VEM AÍ UM GRANDE EVENTO PARA O SETOR DE O&G

O primeiro seminário de óleo e gás ocorrerá no final de março. Serão duas horas e meio de
muito networking e conteúdo em gerenciamento de projetos em O&G. Contaremos com dois

ilustres nomes da indústria de óleo e gás e momentos que todos poderão interagir com os
palestrantes e entre eles. As vendas se iniciarão em breve, fiquem atentos ao email e agenda
do PMI Rio.

Olha o que vem por aí



Inscreva-se

Gestão Estratégica com OKRs é um treinamento feito para você que quer conhecer e

implantar em sua empresa. O curso ocorrerá em Abril nos dias 12, 13 e 14 das 19h às 22h

com Jaqueline Reinert que é Fundadora da empresa Idest Gestão e Negócios, Psicóloga

Organizacional, MBA em Gestão de Pessoas e Marketing, Analista Comportamental DISC

pela SLAC e Etalent,  Professional Coach membra da Sociedade Latino Americana de

Coaching e do PCA® - Professional Coaching Alliance. Atuação e vivência em área

Industrial e Comercial de empresas em médio e grande porte, grande experiência no

segmento de confecção e forte atuação na área de treinamentos em RH e Comercial.

OKRs

https://www.eventbrite.com.br/e/treinamento-de-okr-objective-and-key-result-tickets-143083924871
https://www.linkedin.com/in/jaqueline-reinert-50559473/?originalSubdomain=br


Artigos do PMI

A oportunização do artigo se deu no programa de Mentoria do PMI que segundo Luana

apresenta uma proposta muito interessante de desenvolvimento profissional. “Com apoio

de um mentor experiente e capacitado, o mentorado tem a oportunidade de fazer

networking com pessoas da comunidade de Gerente de Projetos, ter apoio e troca de

conhecimento. Com encontros semanais, eu e o mentor, mapeamos e planejamos todos os

passos para conseguirmos ter como entregável a publicação de um artigo no final do

Programa de Mentoring do PMI. Essas ações tornaram a elaboração do artigo mais clara e

assertiva.”

Confira na íntegra o resumo do artigo de Luana Britto Pinto Wermelinger. No contexto

atual, com a crescente adoção da agilidade, o papel do líder e a sua capacidade de lidar

com o time torna-se cada vez mais importante. À medida que as empresas precisam

sobreviver no competitivo mundo dos negócios, a inteligência emocional (IE) torna-se um

elemento vital para os líderes de hoje lidarem com a complexidade dos desafios que

encontram no ambiente de trabalho. Um número crescente de especialistas declara que a

IE é uma variável central que afeta a performance dos profissionais. Com isso, o artigo teve

como objetivo evidenciar a influência da inteligência emocional do líder no desempenho

do time em ambientes ágeis.

Qual o artigo de hoje? Temos a honra de apresentar nessa
edição da Newsletter o artigo da Luana Britto Pinto
Wermelinger, ela é gerente de projetos da área de serviços
trabalhando principalmente em projetos de software e
participou do programa de Mentoring do PMI Rio no qual
desenvolveu o artigo intitulado "O impacto da inteligência
emocional do líder no desempenho de times em ambientes
ágeis" que teve como objetivo evidenciar a influência da
inteligência emocional do líder no desempenho do time em
ambientes ágeis. Avaliando sua realidade, ela observou como
a inteligência emocional dos líderes afetava diretamente o
desempenho do time. Desta forma, resolveu buscar na
literatura estudos que mostrassem essa relação entre
equilíbrio emocional e desempenho profissional.

Luana Britto Pinto
Gerente de projetos



Quando os líderes conhecem e controlam suas emoções, estão mais aptos para resolverem os
problemas de maneira mais flexível, considerar cenários alternativos e evitar os efeitos da
rigidez na tomada de decisões. O equilíbrio emocional contribui para um pensamento
construtivo que facilita a resolução de problemas no trabalho, resolver conflitos e desacordos
com geração de ideias criativas e mais cooperação e confiança dentro da organização.

Em ambientes ágeis e no mundo VUCA, caracterizado pela volatilidade, incerteza,

complexidade e ambiguidade, são necessários profissionais que respondam com mais
facilidade às mudanças. Desta forma, o desenvolvimento da inteligência emocional é
fundamental, pois proporciona um impacto positivo em competências-chaves, como trabalho
em equipe e gestão de conflitos.

Segundo literatura, os líderes mais eficazes têm em comum um aspecto essencial, um
elevado nível de Inteligência emocional, sendo esta condição indispensável da liderança
eficaz. Estudos demonstraram uma correlação entre inteligência emocional e a eficiência da
liderança e líderes com elevado equilíbrio emocional revelam comportamentos coexistentes
com a liderança transformacional. Os líderes transformacionais inspiram os seus liderados a
alcançar resultados extraordinários, contribui para a agilidade e adaptabilidade do projeto.

Este líder transformacional possui as caraterísticas necessárias de uma liderança ágil.

Vários autores, em estudos mais recentes, buscaram compreender a relação entre a IE e o
desempenho profissional. Em suma, a inteligência emocional demonstra ser uma
característica essencial aos líderes transformacionais, exercendo uma forte influência no
desempenho das equipes, aparentemente, sobretudo em ambientes onde a agilidade se faz
presente.



 Top Trends de projetos
O Project Management Institute (PMI) global divulgou um relatório o Megatrends
2021 sobre as tendências em negócios, na geopolítica e tecnologias emergentes, que

estão e irão remodelar o mundo e os tipos de projetos que serão mais

predominantes e cruciais nos próximos anos diante destas disrupções e apontando o

principal foco que os líderes de projetos possam compreender melhor a rápida

transformação do mundo e o contexto mundial no qual estão trabalhando hoje.

 Saiba mais!  

 

Projeto 6G - Apple inicia projeto de 6G e contrata equipe especializada. A Apple está

de olho nos avanços da futura internet 6G. Na última semana, a gigante tecnológica

publicou anúncios de vagas de emprego para engenheiros que atuam no campo de

sistemas sem fio. A expectativa dos especialistas é que a rede de sexta geração seja

lançada apenas em meados de 2030. Portanto, a publicação das vagas indica que a

Apple quer se envolver no desenvolvimento da tecnologia ainda em seus estágios

iniciais.

Atualização do PMBOK para 7ª Edição. Afinal, leia na íntegra da Newsletter para

saber mais detalhes e quais as novidades que vem por aí com a análise do nosso

especialista Marcantonio Fabra. Separamos também o comparativo da 6ª e 7ª

edição publicado pelo PMI Global. 

 

 

Baixe o relatório!

Saiba mais!

Projeto de revitalização do Centro do Rio com o objetivo de atrair novos moradores e

estimular a recuperação dessa área da cidade. A Prefeitura espera com o projeto um

aumento da população entre 10% e 15% na área. 

Saiba mais!

Saiba mais!
Com investimento de R$ 2 bi, Rio planeja metrô leve para o Aeroporto do Galeão. Um

metrô leve de superfície é a aposta do governo do Rio para aumentar o número de

passageiros do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), a proposta é uma linha

de 17 quilômetros de extensão, com sete estações que seriam percorridas em 15

minutos, a partir do metrô do Estácio.

 Saiba mais!

https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/megatrends/healing-fractures-building-bridges
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pmi-megatrends-2021.pdf?v=caf90119-a910-4afb-ab02-daecd4d1fb27&sc_lang_temp=en
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pmi-megatrends-2021.pdf?v=caf90119-a910-4afb-ab02-daecd4d1fb27&sc_lang_temp=en
https://www.pmi.org/-/media/pmi/other-images/standards/changes-to-pmbok-guide-7th-edition.png?la=en&v=ae1c02cf-a00f-48f5-bed4-479bccf6c53c
https://www.techtudo.com.br/noticias/2021/02/apple-inicia-projeto-de-6g-e-contrata-equipe-especializada.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/01/28/plano-de-revitalizacao-do-centro-do-rio-deve-ser-votado-na-camara-de-vereadores-no-mes-que-vem.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/02/10/com-investimento-de-r-2-bi-rio-planeja-metro-leve-para-o-aeroporto-do-galeao


Todas as iniciativas do PMI Rio (eventos, grupos de estudos, treinamentos, palestras e etc.)

são gerenciadas como projetos realizados por voluntários, filiados ou não, que contribuem

com a evolução e a visibilidade do nosso capítulo. Pelo ano de 2020, agradecemos a

todos por trazerem benefícios para a nossa comunidade entregando real valor com suas

individualidades, conhecimento e dedicação. Somos uma unidade, nossa união faz a

força. Para 2021, traçamos juntos novos objetivos e vamos além. Você também pode fazer

parte de nossa unidade. Qual a vantagem de ser um voluntário? Além do seu próprio

desenvolvimento profissional, o voluntariado abre um leque enorme de networking com

profissionais de alto nível, além, é claro,de um destaque na comunidade de

Gerenciamento de Projetos. Muitos voluntários se recolocaram no mercado de trabalho

ou tiveram crescimento profissional ao apresentar no seu currículo o fato de ser voluntário

do PMI. Se você se interessou em ser nosso voluntário, se candidate a uma das vagas. Se

torne um voluntário do PMI-RIO.

Se torne um voluntário do PMI-RIO: Que tal ser um voluntário(a) do PMI Rio?

Inscreva-se

https://www.pmirio.org.br/pagina/25/?voluntarios.html


 Por que ser um filiado do PMI Rio ?

Nosso objetivo é lembrá-lo do investimento na sua carreira! Como membro do PMI-RIO,

você tem uma série de benefícios destinados a apoiar o seu crescimento na carreira e

sucesso. Ao se filiar ao PMI-RIO, você passa a fazer parte de um capítulo que prioriza

entregar aos seus membros uma série de vantagens, muito maiores que o valor de R$

121,00 anuais pagos ao Capítulo, entre eles:

Certificações – Valores diferenciados para exames de certificações PMI;

Programa de Mentoring - Seja mentorado por mentores com vasta experiência em

Gestão de Projetos;

Webinars exclusivos – Seminários online gratuitos abordando tópicos atuais por

profissionais referência no mercado;

Encontros de Networking com Filiados – A possibilidade de fazer networking e

benchmarking com profissionais com vasta experiência na área;

Conexão com Universidades - Parcerias e palestras;

Workshops - Novas técnicas e tendências do mercado de gestão de projetos;

Workshops sobre certificações – Encontre a certificação mais adequada para dar um

upgrade na sua carreira;

Desenvolvimento Profissional – Eventos e atividades que contabilizam PDUs para

manutenção de certificações.

Mantenha seu crescimento profissional de forma contínua! Filie-se ao PMI-Rio
hoje mesmo. Se tiver dúvidas, por favor não hesite em nos contatar através do
canal filiacaocomunica@pmirio.org.br 

Filie-se ao PMI

https://www.pmi.org/membership/join
https://www.pmi.org/membership/join


Momento lazer



Sugestão dos leitores

Queremos ouvir você: O que quer ver em nossa Newsletter?
Qual assunto quer ver aqui?
Quer se tornar nosso parceiro e publicar seu evento conosco? 
Tem um artigo e gostaria de publicá-lo em nossa Newsletter?
Quer indicar um livro?

É simples, envie um email para: 

 newsletter@pmirio.org.br

Para se manter sempre atualizado acesse nosso site e 

siga-nos em nossas redes sociais

http://pmirio.org.br

Muito Obrigada!
Essa Newsletter foi realizada em conjunto com o nosso Comitê Editorial. E
fazem parte e faz parte de um dos projetos de Marketing do PMI Rio
elaborado pela nossa equipe:

Luiza Ortiz
Líder Ágil VP de Eventos

Julia Vieira dos Santos
Analista de  Projetos 

de Comunicação e Marketing

Gabriela Bavier
Analista de  Projetos

de Comunicação e Marketing

Janaina Lamas Filgueiras
GP de Comunicação e Marketing

Marcantonio Fabra
VP de Comunicação e Marketing

Anne Escobar
Líder da equipe de

relacionamento da VP filiação

Luiz Labriola Mariano
Head do Programa de

Mentoring

Bruno Santos 
Membro de equipe do comitê
de Gestão do Conhecimento

http://pmirio.org.br/
https://www.linkedin.com/in/pmirio/
https://www.facebook.com/pmiriodejaneiro
https://www.instagram.com/pmi_rio/?hl=pt-br
http://pmirio.org.br/
http://pmirio.org.br/
http://pmirio.org.br/



