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PRÓXIMOS EVENTOS NO IBEF
No mês de feveiro o nosso
Instituto está cheio de
oportunidades para você!

12 e 13

Aspectos Contábeis e Tributários da Indústria
do Petróleo e Gás

11 à 14
Tributação sobre Energia Elétrica

18 e 19

Gerenciamento de Riscos

20

Como Vender para o Grupo Petrobras?

Teremos diversos cursos de
Educação Empresarial sobre
tributação, riscos e
mercados de capitais.
CONFIRA A NOSSA PROGRAMAÇÃO:

agenda.ibefrio.org.br

SELECIONAMOS PARA VOCÊ
VOCÊ SABIA?
Quem são as startups brasileiras
candidatas a novos unicórnios em 2020
Neste ano, outros setores vão
engrossar a lista brasileira de
unicórnios, as startups de tecnologia
que valem mais de 1 bilhão de dólares.
por Reuters, publicado em 24 de janeiro de 2020 | às 11:03

VEJA TAMBÉM
Betelgeuse: cientistas esperam pela
explosão de uma das estrelas mais
brilhantes do céu
Astrônomos em todo o mundo estão
observando o espaço com a esperança
de uma "oportunidade única".
Eles suspeitam que Betelgeuse, uma
das estrelas mais brilhantes vistas da
Terra, esteja prestes a se tornar uma
supernova muito antes do esperado.
por BBC, publicado em 28 janeiro 2020

ACONTECEU NO IBEF
Redação Empresarial
Iniciando os cursos do Instituto, nos dias
22 e 23 do mês de janeiro, foi realizado
o curso de Redação Empresarial, com
Miriam Gold. Os participantes puderam
saber mais como utilizar vocabulário
adequado, atentando para a coerência
e organização do pensamento.
Clique aqui para saber mais sobre este
curso.

O Mercado Brasileiro de Energia
Elétrica e Energias Renováveis
Nos dias 29 e 30 de janeiro, o IBEF-Rio
realizou
curso sobre o ambiente
Institucional do Setor de Energias Elétrica e
Renováveis
Brasileiro,
com
Osvaldo
Angelim.
Os desafios legais e contratuais em suas
diversas dimensões foram detalhados. Os

participantes tiveram como benefício o
aperfeiçoamento,
atualização
e
aprofundamento nos conceitos gerais e
princípios do setor.
Confira a cobertura completa aqui!

ASSOCIADOS PUBLICAM
IPO: Agenda e Procedimentos
Os pormenores de um
processo de abertura de
capital
Abrir o capital requer muita cautela,
pois
pressupõe
muitos
aspectos
envolvendo custos e riscos, seja antes,
durante ou após o evento. Deve-se focar
na mitigação de erros e no cumprimento
dos compromissos assumidos com o
mercado, por ocasião do IPO.
Clique aqui para ver o artigo completo!
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