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PRÓXIMOS EVENTOS NO IBEF

Neste mês o foco do
Instituto será em finanças e
energia!
O mercado de energia
elétrica é uma grande
oportunidade de negócios,
principalmente de ENERGIAS
RENOVÁVEIS.
O FLUXO DE CAIXA é
imprescindível para o
sucesso da sua empresa e
dpto. de CONTAS A PAGAR E
RECEBER também merece
muita atenção!
CONFIRA A NOSSA PROGRAMAÇÃO:

agenda.ibefrio.org.br

SELECIONAMOS PARA VOCÊ
VOCÊ SABIA?
Conheça o app brasileiro que foi um
dos vencedores de concurso mundial
do Google
Hand Talk é um tradutor para língua dos
surdos e foi um dos 20 selecionados para
dividir US$ 25 milhões de investimento.

VEJA TAMBÉM
Start-up alemã apresenta protótipo de
táxi voador
O táxi Lilium fez um primeiro teste no
início de maio, disse a empresa,
prometendo em 2025 um serviço de
transporte "quatro vezes mais rápido".
Fontes: http://g1.globo.com

ASSOCIADOS PUBLICAM
A DARK WEB TE EXPÕES A
RISCOS.SERÁ QUE VOCÊ ESTÁ
PROTEGIDO?
Em um mundo cada vez mais interligado pela
tecnologia, monitorar essa rede de conexões
é uma missão extremamente difícil.
Quando pensamos na Deep e na Dark Web, o
cenário é ainda mais desafiador.

Longinus Timochenco

Por que essas camadas da internet devem
ser uma preocupação para todos, mesmo
aqueles que nunca as acessaram?
Interessou? Para ler o artigo completo,
clique aqui

ACONTECEU NO IBEF
Comercialização
de Energia Elétrica
Rogério
Rocha,
executivo
com mais de 27 anos de
experiência no Setor Elétrico e
superintendente adjunto na
área
de
Regulação
de
Comercialização
na
ANEEL
possibilitou uma imersão no
mercado de Energia no Brasil.
Foram 4 dias de intensa
discussão e apresentação de
conteúdo sobre as constantes
mudanças no setor.

Investigação de Fraudes Corporativas
O combate à corrupção e às fraudes se tornou
uma rotina no País. Gilberto Porto com o apoio
de Sandro Brasil, força tarefa da Lava-Jato no Rio
de Janeiro, coordenou um treinamento imperdível
para quem trabalha ou tem curiosidade sobre
como funciona o processo investigativo nas
organizações públicas e privadas.
Conheça o programa completo

APOIO

Conheça o programa completo

EVENTO

Por Jorge Duarte
CEO e COO da IT PEERS
O RGPD, a versão europeia da nova lei de
proteção de dados do Brasil, Lei 13.709/2018, já
está em vigor na Europa. Muitas são as mudanças
que a legislação traz e no meio de tanta
informação fica complicado perceber qual o
âmbito da lei e as suas reais implicações.
No dia 06 de junho, o Seminário LGPD abordará
todas as perspectivas inerentes à captura,
utilização e compartilhamente de dados pessoais
pelas empresas.
Mais informações e inscrições, clique aqui
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