
19
Due Diligence – Auditoria Legal

23 a 26
Tributação sobre Energia Elétrica

26
Repetro-Sped e Alterações

30 e 31
Dashboards em Excel

Neste mês o foco do
Instituto será em tributos e
a transmissão de dados ao
governo para cumprimento

da legislação fiscal e
contábil!

Fique atento aos prazos e
informações obrigatórias.

CONFIRA A NOSSA PROGRAMAÇÃO:

agenda.ibefrio.org.br
 

VOCÊ SABIA?

Grigori Perelman,  o gênio que
resolveu um dos maiores problemas
matemáticos do milênio e ‘sumiu do
mapa’.

Matemático russo resolveu questão que
intrigava comunidade científica havia um
século, mas recusou todo tipo de prêmio
ou reconhecimento por isso.

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link

PRÓXIMOS EVENTOS NO IBEF

SELECIONAMOS PARA VOCÊ

https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/KRn4_UA9Gvj/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/HW3jswS4ZVc/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/J_VeoV0BSXR/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/GB-L8pq3B9A/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/LIcOfNhR8Y5/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/EfUaos6PqmQ/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/EG7U9h1OHnh/1/


VEJA TAMBÉM

Estamos mesmo próximos de ter um
hotel no espaço?

A ousada ideia de estabelecer a Estação
Aurora como o primeiro hotel em órbita
do mundo movimentou o mercado global
de turismo.

Fontes: http://g1.globo.com

Gustavo Damázio de Noronha
Presidente Executivo

 

A Lei Geral de Proteção de Dados

No dia 06 de junho o IBEF promoveu um grande evento

sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tema de

imensa relevância para as empresas, que devem se proteger

das consequências gravosas quanto aos impactos de

possíveis vazamentos de informações de seus clientes. Com

a coordenação técnica de Carlos Frederico Aires da Vorhut

Innovation, o evento contou com a participação de Jorge

Duarte, CEO da IT PEERS, dos advogados Alexandre Barenco

e Denise Tavares, além de Fernando Marinho, especialista

em segurança da informação.  A percepção é que há muito

a ser feito no fortalecimento de políticas de segurança da

informação, adequação jurídicas de contratos com cláusulas

de privacidade e a implementação maior de soluções

tecnológicas de cyber security, evitando escândalos de

vazamentos de dados como os ocorridos com grandes

empresas, tais como: Google, Facebook, Uber, dentre

outras.  É um tema para ser visto com prioridade, visto que

a partir de agosto de 2020 as informações dos clientes

mantidas pelas empresas devem seguir as novas diretrizes

regulatórias da nova legislação, o que exigirá grande

esforço de todos.

PALAVRA DO NOSSO PRESIDENTE

https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/C9dFs9qQdmG/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/IJMoFGUa5CV/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/MicKlxce2CF/1/


Comemoração 48 anos
do IBEF e Posse da
Diretoria Biênio
2019-2021

No dia 11/06 foi realizado o
Almoço de Comemoração dos 48
anos do IBEF junto a Posse da
Diretoria Biênio 2019/2021.
Marcos Varejão, secretário geral
do IBEF, abriu o evento
agradecendo a presença de
todos e parabenizando o
instituto pelo aniversário de 48
anos. Em seguida, Ricardo Vieira
Coelho, atual Presidente do
Conselho de Administração e ex-
presidente da Diretoria
Executiva, declarou-se honrado
por ter estado a frente do
instituto nos últimos quatro
anos, passando então seu antigo
cargo para Gustavo Damázio de
Noronha, atual presidente da
Diretoria Executiva, e
responsável por abrir a palestra
do Secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico e
Geração de Emprego e Renda,
Lucas Tristão.

Clique aqui para ver o Clipping

Seminário LGPD - Desafios à
Implementação 

O Seminário Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD) - Desafios à
Implementação aconteceu no dia 06 de
junho, na sede do IBEF-Rio. O encontro
alertou quanto a necessidade de adoção
de medidas preventivas de proteção
visando resguardar a privacidade dos
dados dos clientes, de acordo com a
conformidade dos novos requisitos
legais.

Clique aqui para ver o Clipping

ACONTECEU NO IBEF

APOIO

https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/DKcgL7_Usoz/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/GdRRNecrnKM/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/Dg24GvsIh7P/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/BVIlzHCU_Fp/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/YuI-jbjQ33/1/


 

Carlos Rogerio Rocha
Diretor da C3R Energia

Os Desafios da Geração Distribuída no
Brasil

Os movimentos denominados de 3Ds
(Descarbonização, Digitalização e
Descentralização) fizeram um tema tornar-se
muito comentado e debatido na midia, pela sua
importância e pelo seu aspecto “Transformador”:
A Geração Distribuída. E o ponto principal desta
“Transformação” é o surgimento do Prosumidor (o
consumidor que produz sua própria energia).

Para ler o artigo completo, clique aqui

 

ASSOCIADOS PUBLICAM

EXPEDIENTE

IBEF-Rio

Av. Rio Branco, 156 - Conj. 402 - 4º andar / ALA C
Centro  - Rio de Janeiro  - RJ / 20.040-003

Tel.: (21) 2217-5555 - ibefrio@ibefrio.org.br

INSTITUCIONAL
www.ibefrio.org.br

EDUCAÇÃO EMPRESARIAL
agenda.ibefrio.org.br

LOCAÇÃO DE AMBIENTES
loc.ibefrio.org.br

Descadastre-se caso não queira receber mais e-mails

VISITE AS NOSSAS REDES SOCIAIS

https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/CD9rlpcqFj_/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/NxK4_Mi1s6Q/1/
https://ibelink.ibef-rj.org.br/cl/PF1Sd/Mrm/319b/PZBHlla03Bk/BLx3/Mh-UjHADI7H/1/
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