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Becomex fará live com jornalista e influenciadora 

Mara Luquet sobre benefícios governamentais 

 

• Live “Benefícios governamentais como estratégia para 

aumento de eficiência da indústria” acontece no dia 25 de 

maio das 15h às 16h e será aberta ao público 

 

• Especialistas abordam as possibilidades de movimentação 

tributária, fiscal e aduaneira dos segmentos automotivo e 

de energia 

 

Dando sequência a uma série de Lives orientadas para que empresários e 

executivos possam extrair o máximo aproveitamento dos Benefícios Fiscais 

oferecidos pelos governos federal, estaduais e municipais, a Becomex 

convidou a jornalista e influenciadora Mara Luquet, uma das mais 

especializadas do País em economia e finanças, para ser a mediadora da live 

“Benefícios governamentais como estratégia para aumento de eficiência da 

indústria”. Aberta ao público, a live será realizada no próximo dia 25 de maio, 

das 15 às 16h, com inscrição gratuita pelo site 

https://materiais.becomex.com.br/lives-beneficios-governamentais.  

 

No bate-papo, as especialistas Fernanda Dias, Gerente Tributária Latam da Ge 

Power e Roberta Rosenburg, CFO Latam da Husqvarna abordam as 

possibilidades de movimentação tributária, fiscal e aduaneira dos segmentos 

automotivo e de energia com Gustavo Felizardo, Head de Regimes Especiais 

Becomex. 

 

Mara Luquet é jornalista e escritora, especializada em finanças e economia. É 

formada em jornalismo pela Universidade Gama Filho. A jornalista foi 
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colunista em diversas mídias do Grupo Globo; trabalhou como editora de 

investimentos e carreira no jornal Valor Econômico, no caderno Folha Invest, 

da Folha de São Paulo e na Revista Veja; e como repórter da Gazeta Mercantil 

e da Revista Exame; também foi colunista da TV Cultura. 

 

A GE Power é líder mundial em energia, oferecendo tecnologia, soluções e 

serviços para toda a cadeia de energia, desde a geração até o consumo. Seus 

clientes atuam em mais de 170 países e juntos fornecem energia para mais de 

um terço do planeta. 

 

Na região da América do Sul o compromisso da empresa inclui tecnologias 

avançadas para ajudar a resolver os desafios mais complexos do mundo, da 

geração de energia ao processamento de água. 

 

Com mais de 330 anos de inovação, a Husqvarna é líder global em 

equipamentos para manejo de florestas, gramados e cuidado com o jardim. A 

empresa combina alto desempenho com usabilidade e segurança, oferecendo 

ampla e crescente gama de produtos e acessórios, incluindo desde motosserras 

e cortadores a disco a cortadores de grama inteligentes. 

 

Serviço 

 

Live: “Benefícios governamentais como estratégia para aumento de 

eficiência da indústria” 

Data e horário: dia 25 de maio, das 15 às 16h  

Local: inscrição gratuita no https://materiais.becomex.com.br/lives-

beneficios-governamentais.   
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