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Neste mês o foco do 
Instituto será 

na regulamentação de 
diferentes setores da 

economia e também em 
tributos.

Fique atento às recentes 
mudanças!

CONFIRA A NOSSA PROGRAMAÇÃO:

agenda.ibefrio.org.br

VOCÊ SABIA?

A radiação da tecnologia 5G faz mal à 
saúde?

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link

PRÓXIMOS EVENTOS NO IBEF

SELECIONAMOS PARA VOCÊ



A quinta geração de internet móvel 
entrou em operação recentemente em 
algumas cidades do Reino Unido, 
gerando questionamentos sobre 
supostos riscos da radiação.

VEJA TAMBÉM

Cientistas brasileiros abrem caminho 
para que humanos regenerem membros 
como salamandras

Pesquisa iniciada em 2015 descobre 
que característica foi herdada dos 
peixes; próximo passo é identificar 
genes que iniciam processo de 
regeneração e se a ativação destes 
pode ser induzida.

Fontes: http://g1.globo.com

Prezados associados(as) e leitores de nossa News,

No próximo dia 20 de setembro realizaremos o XIV 
Forum IBEF Oil, Gas & Energy 2019, e convidamos a 
todos.
O evento discutirá a transição energética “The 
Renewable Energies of the Oil and Gas Sector: 
Technology Building a Sustainable Future”. Teremos 
a honra de receber vinte CEO’s de empresas do 
setor de Oil & Gas como palestrantes e, para a 
abertura, Roberto Castello Branco, Presidente da 
Petrobras.

No último mês o Instituto realizou diversas 

PALAVRA DO NOSSO PRESIDENTE



Gustavo Damázio de Noronha
Presidente Executivo

palestras e cursos da área de Educação 
Empresarial.
Tivemos um excelente 40º Encontro de RH, evento 
realizado há mais de dez anos com palestrantes de 
diversas áreas do setor e inúmeras temáticas.
Carlos Nepomuceno e Fernando Postch na palestra 
“Futurismo Competitivo” levantaram a discussão 
“Por que quase todas as organizações tradicionais 
vão fechar as portas nas próximas décadas?”, 
assunto que intrigou e agradou os participantes.

ACONTECEU NO IBEF

40º Encontro de RH

O 40º Encontro de RH ocorreu na  
quinta-feira, 27 de junho, com o tema 
“Educação Corporativa – Ações para o 
Crescimento’’

Em clima descontraído a palestrante 
Elisabete Coronel iniciou nosso 
encontro apresentando a relação entre 
educação corporativa e suas diretrizes 



Futurismo Competitivo

No dia 30 de julho das 9h30 às 12h30 o 
IBEF-Rio realizou em sua sede a palestra 
com Carlos Nepomuceno “Nepô”, mediado 
por  Fernando Potsch,  sobre o tema 
“Futurismo Competitivo”.

Clique aqui e conheça!

Novo Gás para Crescimento 
Sustentável

APOIO

ASSOCIADOS PUBLICAM

estratégicas.
Na sequência, Fátima 
Barreiras  palestrou sobre o papel da 
transformação digital na educação 
corporativa e Gilda Goldemberg alertou 
a importância do diálogo em forma de 
pergunta dentro do universo das 
empresas.
Mirian Gold finalizou as palestras 
ressaltando a força da liderança 
positiva na consolidação da cultura de 
educação corporativa.

Os participantes aproveitaram o 
Welcome Coffee e o Coffee Break para 
confraternizar e desenvolverem as suas 
habilidades de networking!

Clique aqui para ver o clipping do 
evento



Desde a emenda constitucional que, em 1995, 
flexibilizou o monopólio da União sobre a 
produção de petróleo e gás natural, seguida da 
Lei do Petróleo de 1997, muitas mudanças têm 
ocorrido na indústria de oil & gas no Brasil, 
com a entrada de novos atores e profundo 
impacto por sua atratividade nos vários 
segmentos desse mercado, seja upstream, 
midstream ou downstream. 
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