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O Instituto neste mês
focará em SEGUROS

e RISCOS!

Dia 28 de novembro,
realizaremos o Workshop

Gestão de Riscos, Seguros &
Assessoria em nossa sede.

Teremos diversos cursos de
Educação Empresarial sobre

Tecnologia, Gestão e
Energia.

CONFIRA A NOSSA PROGRAMAÇÃO:

agenda.ibefrio.org.br
 

VOCÊ SABIA?

Como a tecnologia pode evitar que
você consuma alimentos contaminados

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link

PRÓXIMOS EVENTOS NO IBEF

Workshop

SELECIONAMOS PARA VOCÊ

3 



Nova tecnologia vai expor informações
sobre a cadeia global de alimentos —
dados que hoje são impossíveis de um
consumidor acessar.

VEJA TAMBÉM

SpaceX lança primeiros satélites para
rede que vai prover internet do espaço
 
Um foguete Falcon 9 da empresa
decolou de Cabo Canaveral, na Flórida,
com 60 satélites. Empresa tem Elon
Musk, da Tesla, em seu comando.

Fontes: http://g1.globo.com

Gustavo Damázio de Noronha
Presidente Executivo

 

 
Prezados associados(as) e leitores de nossa News,

Iniciamos o penúltimo mês de um ano diferente.
Governo novo, reformas, risco brasil em queda,
inflação em queda, juros baixos (falando da
SELIC).....mas, resta saber, ao final, juros baixos
para quem(?). 

Na ponta derradeira, ao empreendedor e à
população em geral, os juros seguem altos.   Além
da conclusão da reforma da previdência e de fazer
acontecer a tão esperada reforma tributária, o
grande desafio para 2020 será estimular o
consumo, num cenário já de endividamento alto. 

Novidades de opção de crédito, bancos digitais,
políticas de garantia, fintechs, nos parece que
precisamos de um grande pacto com o setor

Palestra

PALAVRA DO NOSSO PRESIDENTE



financeiro, melhorando o ambiente de crédito,
para que possamos fazer o país decolar.   Nesse
cenário, o IBEF promoverá um importante evento
sobre gestão de riscos corporativos, tratando de
como as empresas e seus gestores devem se
preparar para as turbulências num cenário de
inovação, transparência e disrupção de modelos.

Que venha novembro!
 

Café & Tributos: a Reforma e o IBS

O  Café & Tributos: a Reforma e o
IBS  aconteceu nesta quinta-feira dia 24 de
outubro, na sede do IBEF-Rio. O secretário
geral do IBEF-Rio, Marcos Varejão, fez a
abertura agradecendo a presença dos
participantes e Gustavo Noronha, presidente
do IBEF-Rio, introduziu o tema  a Reforma
Tributária e o IBS.  Em seguida apresentou o
palestrante desta manhã, Paulo Eduardo
Vilhena  do escritório Vilhena, Barbosa &
Associados.

Vilhena esclareceu sobre o sistema tributário
constitucional vigente e os tributos incidentes
sobre a produção, o tradicional IVA Europeu,

APOIO

ACONTECEU NO IBEF

Almoço de Confraternização

O  Almoço de Confraternização  de
outubro foi realizado nesta terça feira,
dia 29, na sede do IBEF-Rio. Os
associados aproveitaram o almoço com
degustação de vinhos, oferecidos pela
The Wine e Pasta Italia, e o clima
descontraído para fazerem networking
e conversarem sobre diversos temas.

Os aniversariantes do mês, foram
presenteados com uma lembrança do
IBEF.  

Clique  aqui  e confira cobertura
completa!



as linhas gerais da mudança da constituição, o
novo IBS, regras de transição constantes da
PEC 45 entre o sistema vigente e o IBS e os
impactos gerais sobre o sistema produtivo.

Conheça aqui!

Fintechs e Sandboxes
regulatórias: onde o fomento
encontra o experimentalismo

Além da natureza experimentalista, a
sandbox se revela, também, um inegável
instrumento de fomento

O ritmo acelerado das transformações
tecnológico-digitais e o encurtamento dos
ciclos de inovação observados nos últimos
anos deram origem a novos desafios
regulatórios.

Clique aqui para ver o artigo completo!

  

ASSOCIADOS PUBLICAM

Eduardo Bruzzi
Sócio da área de Regulatório,

Banking & Fintech no
Lima ≡ Feigelson Advogados
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