
 

Reforma trabalhista e reforma tributária: 

mudanças e repercussões nas empresas 

 
A Bornholdt Advogados o convida para participar de um café da manhã, em que serão 

discutidas as reformas trabalhista e tributária, que estão em andamento no país. 
 

ACIJ – Associação Empresarial de Joinville 
Dia 18 de julho de 2017 (terça-feira) 

Sala Wetzel 
08:00 (café da manhã)  

Av. Aluísio Pires Condeixa, 2550 – Saguaçú 
 

 

Merece atenção do empresário a reforma das leis trabalhistas em andamento no Congresso 

Nacional, bem como as recentes decisões do STF em temas tributários. Estas duas pautas 

já produziram modificações significativas no cotidiano das empresas e ainda devem 

provocar novas e profundas mudanças, para as quais os administradores devem estar 

atentos. 
 

O evento contará com uma exposição dos advogados Geraldo Wetzel Neto e João da 

Fontoura, que também responderão as dúvidas dos participantes em relação às reformas. 
 

Será um prazer recebê-lo para discutir esses temas e trocar ideias e experiências! 
 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail: recepcao@bh.adv.br ou pelo 

telefone 47 3451 – 5700. 
 

 

 

EXPOSITORES 
JOÃO FÁBIO SILVA DA FONTOURA 
 

Advogado formado pela Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE (2004). Pós-graduado em Direito 

Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional – ABDCONST (2005). Mestre em Direito 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (2009). Professor convidado da Pós Graduação em Direito 

Processual Civil na Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, em Direito Processual Público na 

Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC e, em Direito Público e Gestão Pública no Centro de 

Ensino Superior de Santa Catarina – CESUSC. Professor Adjunto na Universidade da Região de Joinville – 

Univille. Professor Associado na Academia Brasileira de Direito Constitucional – ABDCONST. Atua nas 

áreas jurídicas ligadas ao Direito Público Empresarial. 
 

 

 

 
GERALDO WETZEL NETO 
 

 

Advogado formado em Direito pela Univille (2003). Formado em Administração de Empresas pela UFSC 

(1998). Cursos na área tributária, finanças, mediação e arbitragem. Experiência profissional em empresas do 

setor público e privado ao longo dos últimos 25 anos. Integra o conselho de administração de várias 

empresas na região de Joinville. Coordena o setor de direito tributário, especialmente nos temas 

relacionados ao ICMS/SC.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


