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NOTÍCIAS CODIM

CODIM participa da reunião da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato
Integrado
A CBARI ‐ Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado ‐ realizou a
primeira reunião do ano de 2016 ‐ no dia 23 de março ‐ para atualização das iniciativas
dos seus GTs (Grupos de Trabalho).
Ligia Montagnani e Haroldo Levy Neto, representantes do CODIM na CBARI, estiveram
presentes.
Haroldo Levy, coordenador da Frente Institucional do GT – Comunicação, comentou
sobre o processo de coleta de sugestões e opiniões no qual estão trabalhando CODIM
e CBARI, para preparar Pronunciamento de Orientação do CODIM sobre o Relato
Integrado e também sobre a ampliação da coleta de opiniões de outras entidades de
mercado, tudo para melhorar a comunicação entre a CBARI e todos os seus públicos
estratégicos.
Visite o site: http://www.relatointegradobrasil.com.br

CODIM apoia 2ª Conferência Internacional ABRASCA e CDP
O CODIM ‐ Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado ‐ apoiou
a realização da 2ª Conferência Internacional ABRASCA ‐ Associação Brasileira das
Companhias Abertas ‐ e CDP ‐ Carbon Disclosure Program ‐ com o tema “Mudanças
Climáticas e Mercado de Capitais – Green Future, Green Business, Green Finance”.
Houve debates sobre as implicações da COP21 e sobre tendências: descarbonização;
economia circular e metas embasadas na ciência. Ocorreram, também, apresentações
de representantes de empresas pioneiras, que trouxeram as melhores práticas e novas
oportunidades para o mercado (“produtos e serviços verdes”), além de soluções
financeiras para acelerar a “economia verde”.

Leia Mais:
http://www.codim.org.br/noticias/CODIM‐apoia‐2‐conferencia‐internacional.asp

Seminário Governança Corporativa em Tempos de Crise
Haroldo Levy Neto, coordenador do CODIM, participou, em 16 de março de 2016, do
seminário do escritório Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros Advogados, da
Unidade de Negócios de GCA – Governança Corporativa Aplicada, e da Diligent, que
discutiu: “A Evolução da Governança Corporativa no Mercado de Capitais Brasileiro”
com Walter Mendes; “As Lições Aprendidas” com Doris Wilhelm; “O que Muda na
Governança Corporativa? Como Assegurar a GC Material?” com Francisco Petros;
“Riscos Tributários e Regulação das DFs” com Edison Fernandes e “O Impacto da
Composição do Conselho de Administração” com André Bodowski.

Compartilhe com seus amigos. Para que passem a receber o INFORME CODIM, basta que
enviem e‐mail, fazendo a solicitação para codim@codim.org.br

