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O foco do Instituto
neste mês será 

OIL, GAS & ENERGY!
 

CONFIRA A NOSSA PROGRAMAÇÃO:

agenda.ibefrio.org.br
 

VOCÊ SABIA?

O que é o rosto 'assustador' captado no
espaço pelo telescópio Hubble

Imagem foi comparada com o rosto de
um fantasma ou ser de outro planeta —
mas, na verdade, se trata de um
fenômeno bem documentado.

VEJA TAMBÉM

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link

PRÓXIMOS EVENTOS NO IBEF

SELECIONAMOS PARA VOCÊ

https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/KhnYidTOkz0/1/
https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/Ch30sepiXQV/1/
https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/IzQsNUAmV1Q/1/
https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/O3Q6aGR-uC-/1/
https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/DEk4wOjB7_E/1/
https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/O0k0EoVCUBa/1/


Pesquisadores do Google reivindicam
marco histórico na computação
quântica
 
Problema que levaria milhares de anos
para ser resolvido em um computador
"clássico" foi solucionado em segundos.
Feito permitirá, entre outras
possibilidades, a produção de
medicamentos mais eficazes.
 
Fontes: http://g1.globo.com

Marcos Chouin Varejão
Diretor Executivo

 

Estimados leitores da Newsletter IBEF-Rio,
 
Desejamos a vocês um Feliz Natal e um
próspero Ano Novo. Que estejamos juntos no
próximo ano com saúde, muita paz e boas
notícias.

Que Deus abençoe a todos.
 

Palestra

PALAVRA DA DIRETORIA

APOIO

https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/NyA79Th1fOL/1/
https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/Ch30sepiXQV/2/
https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/Dg24GvsIh7P/1/
https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/BVIlzHCU_Fp/1/


Fluxo de Caixa 

No dia 12 de novembro, Marcelo Alvim
ministrou em nosso Instituto o curso
com a temática "Fluxo de Caixa".

Os participantes adquiriram
conhecimento de como  demonstrar o
impacto dos ativos e passivos
financeiros no fluxo de caixa, e
puderam desfrutar de um  clima
descontraído para realizar networking.

Clique aqui para saber sobre este curso.

Workshop Gestão de Riscos,
Seguros & Assessoria

No dia 28 de novembro das 9h às 11h30 o
IBEF-Rio realizou o “Workshop Gestão de
Riscos, Seguros & Assessoria” na sede do
Instituto, no centro do Rio de Janeiro.

O evento dirigido por Nelson Ricardo
Fernandes Silva, Marcelo D’Alessandro,
Gustavo Tavares da Cunha Mello,  e
mediado por  Márcia Santos Ribeiro
apresentou uma visão estratégica e prática
sobre a construção de conhecimento em
relação à temática de gestão de riscos,
administração de programa de seguros e
assessoria na intermediação de análise de
perfil e contratação de seguros.

Confira a cobertura completa aqui!

ACONTECEU NO IBEF

https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/LJsIrCOPkL1/1/
https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/HdRqT5Esl0A/1/
https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/KjYX2wzcRFt/1/
https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/IJMoFGUa5CV/1/


RIO, CAPITAL DA ENERGIA:
Negócios em Oil & Gas

“Rio receberá R$1 trilhão em dez anos.
Projeções da ANP, apresentadas na OTC
Brasil 2019, baseiam-se nos investimentos
esperados para o setor de óleo e gás e
confirmam o potencial energético do
estado”.

Essa foi a chamada do caderno especial
publicado no Globo dia 28 de novembro,
destacando as oportunidades de negócios
que ocorrerão no Rio de Janeiro nos
próximos anos. Beneficiado pelos
resultados dos últimos leilões (os
principais blocos arrematados na 12º
rodada ficam na bacia de Campos), os
investimentos das operadoras e os
royalties serão canalizados para gerar
emprego e renda em nosso estado.

Clique aqui para ver o artigo completo!
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https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/LIcOfNhR8Y5/1/
https://ibelink.ibefrio-treinando.org.br/cl/PG4YJ/H8p/00a8/J5epfWun0CI/BLx3/EuUNkwPaVBu/1/
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