
13
Infrações e Penalidades Aduaneiras – IPA

16, 17, 24 e 25
Fiel Depositário Marítimo 

18
Financiamentos de Longo Prazo – roteiro para 
BNDES e outras instituições

23 a 26
Comercialização de Energia Elétrica

Neste mês o foco do 
Instituto será em

ENERGIA!

Dia 20 de setembro, 
realizaremos o Forum IBEF 
Oil, Gas & Energy no Centro 

de Convenções Prodigy 
Santos Dumont

Em nossa área de Educação 
Empresarial, Project Finance 

em Energia e 
Comercialização de Energia 

Elétrica.

Imperdível.

CONFIRA A NOSSA PROGRAMAÇÃO:

agenda.ibefrio.org.br

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link

PRÓXIMOS EVENTOS NO IBEF



VOCÊ SABIA?

Os chips que podem diminuir uso de 
animais de laboratório

A tecnologia substituirá os seres vivos, 
reduzindo a necessidade de animais de 
laboratório, inspirando curas para 
doenças raras e oferecendo até uma 
forma de ressuscitar espécies em 
extinção.

VEJA TAMBÉM

Como a Internet das Coisas pode mudar 
o futuro

Projetos desenvolvidos no Instituto 
Nacional de Telecomunicações, em 
Santa Rita do Sapucaí, unem 
tecnologias para criar soluções.

Fontes: http://g1.globo.com

Almoço de Confraternização

O  Almoço de Confraternização  de 
agosto foi realizado nesta terça feira, 
dia 27, na sede do IBEF-Rio.

Em  clima descontraído os associados 
aproveitaram o almoço com 
degustação  de vinhos para  conversar 
sobre diversos assuntos atuais e trocar 
cartões.

Os aniversariantes do mês de  agosto, 

SELECIONAMOS PARA VOCÊ

ACONTECEU NO IBEF



foram presenteados com uma 
lembrança do IBEF.

Clique aqui para ver o clipping do 
evento

PATROCÍNIO

Regime de Trabalho Offshore

No dia 02  de agosto  das 9h30 às 12h30 o 
IBEF-Rio realizou em sua sede a palestra 
com Marco  Guanaes,  sobre o tema 
“Regime de Trabalho Offshore”.

Clique aqui e conheça!



Renewable Energies in the Oil 
& Gas Sector: Technology 
Building a Sustainable Future!

O Fórum IBEF Oil, Gas & Energy  tornou-
se uma das principais referências de 
reflexões e tendências desse importante 
setor de nossa economia.

Nos últimos 13 anos foram contemplados 
temas relevantes dessa atividade, 
sempre com a participação de ilustres 
palestrantes representando as principais 
empresas e instituições ligadas ao setor 
de Oil, Gas & Energy. 

Para ler o artigo completo clique aqui
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