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PRÓXIMOS EVENTOS NO IBEF
Neste mês o Instituto
focará em GESTÃO!

10 e 11

Arte de Falar em Público

15, 17, 22, 24 e 29
Data Science, Machine Learning e
Inteligência Artificial

22, 23, 30/10 e 7/11
Simulação de Operações e Estratégias no
Mercado Financeiro

Dia 24 de outubro,
realizaremos o Café &
Tributos: a Reforma e o IBS
em nossa sede.
Teremos diversos cursos de
Educação Empresarial sobre
Tecnologia, Gestão e
Energia.
CONFIRA A NOSSA PROGRAMAÇÃO:

agenda.ibefrio.org.br

SELECIONAMOS PARA VOCÊ
VOCÊ SABIA?
Nanorrobôs, impressão de órgãos:
como a tecnologia faz uma revolução
na medicina

https://inslink.institutoietrio.com.br/ev/PGfbE/MpX/ce73/EFik999bYLC/BLx3/
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Estudos consolidam inovações que
prometem revolucionar a forma com
que cuidamos de nossa saúde.

VEJA TAMBÉM
Scania mostra caminhão autônomo sem
cabine para motorista
Chamado de AXL, ele foi pensado para
operar em minas e canteiros de obras,
locais
mais
propícios
para
o
desenvolvimento dos autônomos, já
que são ambientes com circulação
controlada.
Fontes: http://g1.globo.com

Café da Manhã

PALAVRA DO NOSSO PRESIDENTE
Prezados associados(as) e leitores de nossa News,
Nesta edição o tema “reforma tributária” ganha destaque.
Certa vez, em palestra no início dos anos 2000, o ilustre
tributarista Gustavo Miguez de Mello iniciou o debate sobre
reforma tributária dizendo que falaria sobre os “mares da
lua”. E concluiu: “como os senhores sabem, não há mares
na lua, e nem haverá reforma tributária”. O pessimismo
estava muito ligado ao pacto federativo e às dificuldades que
permeiam a disputa por orçamento entre União Federal,
Estados e Municípios.

Gustavo Damázio de Noronha
Presidente Executivo

Quase 20 anos depois, as dificuldades seguem as mesmas,
mas a economia precisa mais do que nunca se modernizar,
abrir espaço ao empreendedorismo e aos investimentos
privados. Precisamos então que as discussões não sejam

https://inslink.institutoietrio.com.br/ev/PGfbE/MpX/ce73/EFik999bYLC/BLx3/

2/6

10/10/2019

Newsletter IBEF-Rio do mês de Outubro

centradas somente na divisão da fatia do bolo da
arrecadação, mas em um sistema tributário mais simples,
mais eficiente, mais coerente, e que estimule o
desenvolvimento econômico do País.
O IBS, versão brasileira semelhante ao IVA, sem dúvida
representará uma evolução mesmo que implementado
somente em âmbito federal, ao suprimir diversos outros
tributos, e desde que não importe em aumento da já elevada
carga tributária das empresas. Se implantada outra versão
dele em âmbito regional, em substituição ao ICMS e ao ISS,
quanto melhor.
A sociedade clama por mudanças e parece termos, hoje,
ambiente político favorável.
Que venham novos tempos!

APOIO

ACONTECEU NO IBEF
Financiamentos de Longo
Prazo – roteiro para BNDES e
outras instituições
No dia 18 de setembro, das 09h30 às
12h30 o IBEF-Rio realizou em sua sede a
palestra
com
Paulo
Gurgel
Valente, sobre o tema “Financiamentos
de Longo Prazo – roteiro para BNDES e
outras instituições”.
O objetivo da palestra foi transmitir aos
participantes conhecimentos básicos
sobre os aspectos mais relevantes
relacionados com a obtenção de
financiamentos
de
longo
prazo,
especialmente com recursos do BNDES.
Clique aqui
completa!

e

confira

cobertura

Operações Estruturadas e Project
Finance em Energia
O Instituto realizou em sua sede o curso
"Operações Estruturadas e Project Finance em
https://inslink.institutoietrio.com.br/ev/PGfbE/MpX/ce73/EFik999bYLC/BLx3/
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Energia" no dia 06 de setembro das 09h às
17h. O instrutor Luiz Borges explicou os
instrumentos de engenharia financeira e
jurídica envolvidos na montagem de operações
de apoio financeiro a projetos da área de
Energia.
Conheça aqui!

Palestra

XIV FORUM IBEF OIL, GAS & ENERGY 2019
No dia 20 de setembro de 2019 realizamos
o XIV Forum IBEF Oil, Gas & Energy no
Centro de Convenções Prodigy, Aeroporto
Santos Dumont. O tema desta edição do
fórum foi TRANSIÇÃO ENERGÉTICA e
contou com diversos painéis reunindo
importantes players do setor. O evento foi
realizado pelo IBEF-Rio e pela Maintrends
com patrocínio da KPMG, Multiterminais,
Regus, Gaia Silva Gaede Advogados,
Pinheiro Neto Advogados, Energizzi
Energias do Brasil, Carvalhão e Junto
Seguros.

https://inslink.institutoietrio.com.br/ev/PGfbE/MpX/ce73/EFik999bYLC/BLx3/
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A temática “The Renewable Energies of the Oil and Gas Sector: Technology Building a
Sustainable Future” foi amplamente debatida.
A transição da matriz energética para energias renováveis é uma exigência social
crescente. O caminho será necessariamente pavimentado com a participação ativa do
setor de Oil & Gas. Longe de serem vilões, as Operadoras de Petróleo e seus parceiros
devem ser vistos como importantes aliadas das energias renováveis. Além de gerar
níveis significativos de fluxo de caixa, possuem redes de infraestrutura com abrangência
global. O desenvolvimento de tecnologias de sequestro de carbono, novos métodos e
processos para tornar a energia do petróleo mais limpa, além de investimentos em
energias renováveis como solar, eólica e biocombustível, têm sido encorajadas e
lideradas por grandes empresas do setor.
Clique aqui e confira cobertura completa!

PATROCINADORES

https://inslink.institutoietrio.com.br/ev/PGfbE/MpX/ce73/EFik999bYLC/BLx3/
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ASSOCIADOS PUBLICAM
Reforma Tributária
Amplas discussões vêm sendo travadas na sociedade
brasileira há mais de uma década, a cerca da
necessidade de reforma do Sistema Tributário
Nacional.
Essa questão vem sendo discutida nos meios
acadêmicos, políticos e empresarias sobre o sistema
atual, que seria iníquo, complexo, demandando das
empresas uma enorme quantidade de horas de
trabalho para o pagamento dos tributos e o
cumprimento de obrigações acessórias.
Clique aqui para ver o artigo completo!

Paulo Eduardo Vilhena
Advogado e Sócio do escritório
Vilhena, Barbosa
& Associados

EXPEDIENTE
IBEF-Rio
Av. Rio Branco, 156 - Conj. 402 - 4º andar / ALA C
Centro - Rio de Janeiro - RJ / 20.040-003
Tel.: (21) 2217-5555 - ibefrio@ibefrio.org.br
INSTITUCIONAL

www.ibefrio.org.br
EDUCAÇÃO EMPRESARIAL

agenda.ibefrio.org.br
LOCAÇÃO DE AMBIENTES

loc.ibefrio.org.br
Descadastre-se caso não queira receber mais e-mails
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