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No mês de março o nosso
Instituto está cheio novas

chances de
enriquecimento profissional

para você!

Teremos diversos cursos de
Educação Empresarial sobre
tributação, planejamento e

liderança.

CONFIRA A NOSSA PROGRAMAÇÃO:

agenda.ibefrio.org.br
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'Bambu elétrico': cientistas brasileiros
transformam planta em substituta para
fios e canos

Cientistas brasileiros desenvolveram
conectores de bambu capazes de
conduzir eletricidade e líquidos por
meio dos microcanais

por BBC, publicado em 27 fevereiro de 2020 

VEJA TAMBÉM

A surpreendente descoberta do
primeiro animal que pode viver sem
oxigênio

Uma equipe de cientistas descobriu um
pequeno parasita multicelular que não
precisa respirar.

por BBC, publicado em 27 fevereiro 2020 

Aspectos Contábeis e Tributários da
Indústria do Petróleo e Gás

Em destaque no mês de fevereiro, nos
dias 12 e 13, foi realizado o curso de 
Aspectos Contábeis, com Marcia Ramos.
Os participantes puderam saber mais
quanto aos procedimentos contábeis e
fiscais aplicáveis ao segmento de Oil &
Gás.

Clique AQUI para saber mais sobre este
curso.

Como Vender para o Grupo
Petrobras?

Com Claudia Eliza Medeiros,
sócia de auditoria na PwC Brasil e líder escritório Rio de Janeiro.

ACONTECEU NO IBEF

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51536831
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51536831
https://www.bbc.com/portuguese/geral-51650999
https://www.bbc.com/portuguese/geral-51650999
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Nos dia 20 de fevereiro, o IBEF-Rio realizou 
a palestra sobre Como ampliar negócios
com o Grupo Petrobras através do
CADASTRO CRC, ministrada por Fernando
Potsch. 

Saiba mais AQUI

REFORMA TRIBUTÁRIA OU
CONTRABANDO LEGISLATIVO

Há diversos anos o governo federal busca
reformar a COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social) e o
PIS (Contribuição para o Programa de
Integração Social). Entretanto, o medo
da perda de arrecadação que poderia ser
gerada impediu a tão esperada reforma
tributária. 

Clique AQUI para ver o artigo completo!
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