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Nesta edição trazemos a cobertura de diversos cursos e palestras da área 
de educação empresarial do IBEF-Rio. Não deixe de participar de nossas 
iniciativas.

A partir deste mês de abril, estaremos distribuindo o Anuário IBEF 2018, aos 
associados e interessados que o adquiriram através do pagamento do 
boleto bancário opcional encaminhado no mês de março.

Quem ainda não o adquiriu poderá obtê-lo através de nossa secretaria, 
pelo telefone (21) 2217-5564 ou financas@ibefrio.org.br

O Anuário IBEF traz um resumo de nossas atividades e o mailing completo dos associados ao 
instituto.

Uma ótima leitura a todos!
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Caros associados e amigos leitores, 

Notas

Philips anuncia lâmpada Li-Fi que transmite 
Internet por meio da luz Lâmpada LED com Li-Fi, uma 
tecnologia que transmite Internet por meio da luz, é a nova aposta da 
Philips Lighting. Parece ficção cientí fica, mas já é realidade: as luminárias 
util izam ondas de luz para realizar a conexão com a banda larga e permiti r 
a transferência de dados entre dispositivos. Vale citar que o Li-Fi pode ser 
até 100 vezes mais rápido do que o Wi-Fi.

Trem que liga Londres a Amsterdã faz 
viagem inaugural O novo trecho é operado pela Eurostar, 
mesma companhia que já faz viagens fer roviárias entre Londres, Paris e 
Bruxelas. O trem passa pelo Eurotúnel e vai a uma velocidade de 300 
km/h e leva três horas e 41 minutos até a capital holandesa, passando 
por Bruxelas e Roterdã. A viagem desta terça foi uma demonstração para 
a imprensa e para profissionais de turismo. A rota será aberta oficialmente 
para os viajantes no dia 4 de abril , com passagens a parti r de 35 libras (R$ 
160) o trecho.

As casas impressas em 3D que ficam prontas 
em 48 horas Atrás de uma casa de alto padrão no Estado do Texas, 
nos Estados Unidos, na semana passada, foi erguida uma casa de concreto 
de 35 metros quadrados, em um prazo de 48 horas - tendo suas estruturas 
impressas em 3D. O imóvel era um protótipo criado pela construtora Icon e 
pela New Story, uma organização sem fins lucrativos que ergue casas para 
pobres em países em desenvolvimento.
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Excel Intermediário

No dia 28 de fevereiro, de 09h às 18h, 

o instrutor Luiz Cláudio Moraes Correia, 

apresentou o curso  “Excel Intermediário”. 

Foi demonstrado aos participantes 

os principais recursos da ferramenta/

programa para gestão e análise de 

informações, tornando-os aptos a 

criar planilhas sofisticadas, dominar 

as principais funções de procura e 

referência, data e lógicas, que são 

utilizadas no ambiente empresarial, além 

de elaborar cenários para análise de 

dados.

Através dos conhecimentos adquiridos 

neste curso, os participantes serão 

capazes de desenvolver planilhas 

que facilitarão a sua vida profissional. 

Correlacionar dados e acompanhar 

atividades desempenhadas com o 

“imput” de dados simples.

Compliance Jurídico

O curso ministrado por Guilherme Roxo, 

nos dias 30 e 31 de janeiro, das 18h às 

22h, teve o objetivo de apresentar aos 

interessados, uma visão sistêmica acerca 

do movimento mundial anticorrupção e 

sua repercussão na legislação brasileira, 

com vistas à repressão a prática da 

corrupção.

Visou também a adequação da 

empresa às normas internas da mesma e 

das entidades governamentais.



4

Ed
uc

aç
ão

 E
m

pr
es

ar
ia

l

Inglês Jurídico
Legal English

Mercado de Derivativos Financeiros

O instrutor Paulo Berger, nos dias 30 e 31 de janeiro, de 18h às 22h,  ofereceu aos interessados, 

presentes no curso, a compreensão do mercado de derivativos com suas características, 

principais operações e estratégias de proteção de investimentos.

O tema visava o poder de habilitar o participante a conhecer as características dos diversos 

tipos de derivativos, calcular as taxas implícitas, projetar as curvas de juros projetadas pelo 

mercado futuro, entre outros benefícios.

Apresentado nos dias 23 e 24 de janeiro, de 18h às 

22h, por Teresa Dias Carneiro, o curso possibilitou ao 

participante a compreensão de textos jurídicos diversos 

dentre os mais utilizados na área do direito, em língua 

inglesa.

Ao final do curso, os participantes 

adquiriram uma forma de detectar a 

terminologia específica apresentada 

nos textos, para melhor compreendê-

los.
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Segurança Cibernética

Repetro
Sped e Alterações

Conhecer os principais conceitos e componentes 

relacionados com a Segurança Cibernética nas 

organizações, bem como atualização profissional 

e aplicação em seu ambiente de trabalho para um 

melhor desempenho profissional. Os impactos e os 

custos, sejam diretos, indiretos ou escondidos, dos 

ataques cibernéticos já ocorridos, foi o objetivo do 

instrutor José Fontenelle ao ministrar o curso “Segurança 

Cibernética nas Organizações”, realizado no dia 23 a 

25 de janeiro, de 18h às 21h30.

No dia 24 de janeiro, das 09h às 18h,  Gláucio Bastos 

lecionou o curso “Repetro - Sped e Alterações”. Foi abordado 

como identificar os pontos do Repetro onde os benefícios 

podem ser maximizados. O Repetro possibilita a suspenção da 

legislação aduaneira e fiscal da insidência de tributos sobre 

as importações temporárias de equipamentos destinados à 

E&P e até mesmo sobre algumas operações correlatas no 

mercado interno.
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O potencial das micro e pequenas empresas em criar empregos, aumentar 

a oferta de produtos e serviços e dinamizar a economia é tema recorrente, 

o que não é por menos: de acordo com o Sebrae, as MPEs são as que mais 

incrementam a criação de postos de trabalho no país, respondendo por 54% 

dos empregos formais (dados de 2017). Outro fator relevante: tais empresas 

geram 70% da renda dos brasileiros inseridos no setor privado.  

Nesse sentido, iniciativas que estimulem o acesso ao crédito por parte das 

MPEs se tornam cruciais para o desenvolvimento econômico país. No início do 

ano o BNDES lançou medidas para ampliar e agil izar o financiamento ao micro 

e pequeno empresário, só para citar uma polít ica de apoio a este segmento.

 No Rio de Janeiro, uma iniciativa pioneira criada pela parceria de quatro instituições também 

contempla as necessidades de crédito das MPEs: trata-se do Rio em Ação, l iderado pela Agência 

Estadual de Fomento (AgeRio), Banco do Brasil, Caixa e Sebrae/RJ, com uma agenda de eventos onde 

são prestados atendimentos individualizados ao empresário, além de palestras e orientação financeira. 

Neste ano, a estreia do Rio em Ação ocorreu no dia 22/02, na sede do Sistema Fir jan, reunindo mais de 

300 empreendedores, contando também com a participação de representantes da própria Fir jan e do 

BNDES.

Ao longo do ano o Rio em Ação irá promover uma série de eventos no Rio, tanto no interior quanto na 

capital, disponibil izando créditos na ordem de R$ 2 bilhões para as MPEs. A expectativa é contribuir para 

a recuperação econômica do estado e, em paralelo, incentivar a produtividade e a competitividade das 

micro e pequenas empresas, e assim aumentar a circulação de produtos e serviços e a arrecadação de 

impostos, gerar postos de trabalho, em uma relação de ganha-ganha na qual a principal beneficiada 

será a população fluminense. 

Incentivo às MPEs: uma relação de ganha-ganha
por Helia Lucia Patricia de Azevedo, presidente da AgeRio
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17/03 Carlos Arthur Nuzman 

17/03 Carlos Eduardo de Souza Lara 

19/03 Jose Gabriel Loaiza Herrera 

20/03 Claudia Marins Lopes 

20/03 Eduardo Masson A. Martins 

21/03 José de Carvalho V. Filho 

21/03 Noberto Nogueira P. Junior 

21/03 Roberto Procópio de L. Netto 

23/03 Ana Lúcia de A. Zacariotto 

26/03 Luis Henrique Ferreira Pinto 

27/03 André Dorf 

27/03 Dionysios Emmanuil Inglesis 

31/03 Domingos Aparecido Maia 

31/03 Flávia Alencastro de C. M. Ferreira 

31/03 Jonathan David Bisgaier 

31/03 José Luiz Alquéres 

02/03 Luiz Ferreira Xavier Borges 

02/03 René de Medeiros R. Martins 

02/03 Roberto Afonso Valerio Neto 

05/03 Juarez Koprovski Pardellas 

07/03 Felix Lopez Cid 

08/03 Marcio Roberto de Morais Silva 

09/03 Meton Porto Gadelha 

10/03 Sandro Vianna de Sá 

10/03 Silvio Luiz Gava 

11/03 Américo Martiello Junior 

11/03 Gustavo Estrella 

12/03 Rene Mendonça Torres 

13/03 Rafael Bergman 

15/03 Emilson Torres dos Santos Lima 

15/03 Nelson Roseira Gomes Neto 

16/03 Osvaldo Ayres Filho 

16/03 Pieter Maurits Reckman

02/04 Carlos Alberto Vieira 

04/04 Aloysio Sérgio F. de Azevedo 

06/04 Amandio da Silva Machado 

07/04 Eduardo Sosa Filho 

07/04 Luiz Alberto Pomarole 

08/04 Mizael Matos Vaz 

08/04 Rodolfo da Rocha Miranda 

08/04 Salo Davi Seibel 

09/04 Luiz Eduardo Fróes do A. Osorio 

10/04 Daniela Sabbag Papa 

10/04 Rubens Branco da Silva 

11/04 Alberto Corsetti 

11/04 Gerlando Augusto S. F. de Lima 

11/04 Isaias de Sá Ramos Filho 

11/04 Raphael Souza Durães

11/04 Ricardo Gomes Farias 

12/04 Julio Cesar Carmo Bueno 

12/04 Paulo Setubal Neto 

13/04 Paulo Sérgio Costa Lima Marques

14/04 Nelson Armbrust 

16/04 Fernando Galletti de Queiroz 

16/04 Joelmir Silvestre Baumgratz 

16/04 Julio Fontana Neto 

17/04 Welinton Gesteira Souza 

18/04 Cesar Moura de Castilho 

19/04 Rodrigo Modesto Abreu 

21/04 José Domingos Vargas 

22/04 Ricardo Egydio Setubal 

23/04 Ramon Perez Arias Filho 

23/04 Vitor Fagá de Almeida 

24/04 Fabrícia Gomes de Souza 

24/04 Milton Matsumoto 

25/04 André Tavares Paradizi 

25/04 Claudio Thomaz Lobo Sonder 

27/04 Gabriela Redona Chiste 

28/04 Edivar Vilela de Queiroz 

30/04 Nilton Molina 
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Projetando o amanhã 
dos negócios

Reserve
em nossa
secretaria

Informações

financas@ibefrio.org.br

(21) 2217-5555




