Especial

Programe-se para o mais tradicional evento
relacionado ao mercado de finanças

17 e 18 de outubro de 2013
Hotel Sofitel Copacabana
Rio de Janeiro - RJ

Reserve essa data em sua agenda
Informações e reservas:
reservas@ibefrio.org.br
Tel.: 21. 2217-5566
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XXIV CONEF
Congresso Nacional de Executivos de Finanças

Data: 17 e 18 de outubro
Local: Av. Atlântica, 4240 - Nível E - Centro de Convenções
O valor da inscrição * inclui almoços, coffee-breaks e brindes.
* Associados ao IBEF e estudantes pagam uma taxa simbólica.
Confira a programação completa www.congressoconef2013.org.br.
O Congresso Nacional
de
Executivos
de
Finanças é um evento
nacional que acontece
anualmente em sistema
de rodízio entre as
Seccionais do Instituto
distribuídas no Brasil.

Na
oportunidade,
é
homenageada, com o
“Prêmio IBEF”, escultura
de bronze criada pelo
artista plástico italiano
Gian
Carlo
Patuzzi,
uma
personalidade,
cuja atuação teve um
desempenho
marcante
na condução de seus
negócios voltados ao desenvolvimento e
progresso da economia brasileira.

O Ministro da Fazenda, Guido Mantega,
o Ministro dos Esportes, Aldo Rebelo de
Castro, o diretor geral das Olimpíadas
2016, Sidney Levy, a diretora do IIRC,
Lisa French, o presidente da Vale, Murilo
Ferreira, o Economista Armínio Fraga e o
Jurista Nelson Fizirik irão palestrar

O IBEF sabe da
importância da discussão de questões que
envolvem a economia mundial, pois é de
interesse de diversas organizações. Por
isso, o evento é o mais tradicional entre os
executivos financeiros do país, onde são
apresentadas questões sobre finanças,
economia, sustentabilidade nas empresas,
entre outros temas.
Para este ano, O IBEF Rio de Janeiro
promove o XXIV CONEF entre os dias
17 e 18 de outubro, no Hotel Sofitel,
em Copacabana. Diversos temas serão
abordados, entre eles: As perspectivas
e estratégias de investimentos no Brasil
para os próximos anos; O esporte como
alavanca para o desenvolvimento; Relato
integrado, desafios e oportunidades; Visão
empresarial da economia.

Além de grandes personalidades da economia
brasileira reconhecidas pelo IBEF, o evento
conta com executivos e autoridades de
renome que irão realizar palestras. Dentre os
confirmados para o CONEF 2013, destacamse: o Ministro da Fazenda, Guido Mantega,
o Ministro dos Esportes, Aldo Rebelo de
Castro, o diretor geral das Olimpíadas 2016,
Sidney Levy, a diretora
do IIRC, Lisa French, o
presidente da Vale, Murilo
Ferreira, o Economista
Armínio Fraga e o Jurista
Nelson Fizirik.

Escultura de bronze será entregue para uma personalidade
de destaque, durante realização do CONEF.
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