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NOTÍCIAS CODIM
3ª Conferência Internacional ABRASCA e CDP
O CDP, organização internacional que provê um sistema global único de reporte de impactos ambientais, e a
ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) realizaram, no dia 04 de maio de 2017, em São
Paulo, a 3ª Conferência Internacional sobre "Construindo Conexões para um futuro sustentável".
Haroldo Levy Neto, coordenador do CODIM, esteve presente. O evento focou: na precificação de carbono e nas
conexões entre as questões de mudanças climáticas, água e florestas. O que muda com o Acordo de Paris;
conexões entre as diferentes iniciativas de relato: a convergência como um caminho para a transformação efetiva
dos modelos de negócios e riscos ambientais e dever fiduciário: aprendizados dos casos Samarco e Volkswagen.
Leia Mais.
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9º Congresso ANBIMA de Fundos de Investimentos
Haroldo Levy Neto, coordenador do CODIM, participou do 9º Congresso ANBIMA de Fundos de Investimentos,
que ocorreu na Bienal de São Paulo, nos dias 10 e 11 de maio de 2017, que reuniu mais de 1.100 participantes.
Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, Dyogo Oliveira, ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão, além de
Leonardo Pereira, presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), prestigiaram o evento, que contou com
palestras e nove painéis simultâneos com foco em temas relevantes para a indústria de fundos. Acesse as
Apresentações.

IBRI comemora 20 anos de fundação
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) comemorou 20 anos de fundação em solenidade, no dia
05 de junho de 2017. A cerimônia foi prestigiada por associados e representantes das principais entidades do
mercado de capitais brasileiro. Helmut Bossert, coordenador do CODIM, prestigiou a cerimônia.
Edmar Prado Lopes Neto, presidente do Conselho de Administração do IBRI, salientou que a presença de todos
mostra a importância que o Instituto tem de melhor: "as pessoas e a capacidade de agregar". Declarou que "há
uma atuação sempre voltada para os que virão depois de nós". "Ética, transparência, comunicação, equidade e
governança, entre outros, são conceitos presentes em todas as nossas ações".
Geraldo Soares, membro do Comitê Superior de Orientação, Nomeação e Ética do IBRI e ex-coordenador do
CODIM, representou na solenidade os ex-presidentes do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do
Instituto.
Soares observou que o IBRI nasceu dinâmico, com as melhores práticas de governança corporativa, uma área
administrativa ágil e com contínuo aprimoramento. O Instituto se desenvolveu de forma significativa e se
transformou "na maior representação de profissionais pessoas físicas de Relações com Investidores da América
Latina". Soares frisou que houve "muito suor" nessa trajetória de desenvolvimento nos seguintes pontos principais:
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pesquisas; fóruns de discussão; ampliação da visibilidade profissional; reguladores e autorreguladores; e
educação.
Leonardo Pereira, presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), observou em seu discurso que "a figura
do RI é fundamental para o mercado de capitais".
Juca Andrade, diretor executivo de Produtos e Clientes da B3, ressaltou a parceria de longa data com o IBRI e
mencionou a criação da Central de Inteligência de Relações com Investidores, uma plataforma de informações e
serviços exclusivos, que oferece análises e relatórios de negociação e conhecimento técnico sobre o mercado de
atuação das companhias listadas.
A solenidade terminou com o toque da campainha na B3 por Edmar Lopes, presidente do Conselho de
Administração do IBRI, Geraldo Soares, representando ex-presidentes do Conselho e da Diretoria Executiva;
Leonardo Pereira, presidente da CVM; Juca Andrade, diretor executivo da B3 e Edina Biava, representando o
grupo de profissionais fundadores do IBRI.
Linha do Tempo - O site do IBRI passa a registrar a partir de 05 de junho de 2017 a linha do tempo com os
principais fatos da história do Instituto, incluindo a criação do CODIM em 2005. Leia Mais.

CODIM se reúne na nova sede do IBGC
A convite do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o CODIM realizou, no dia 08 de junho de 2017,
reunião na sua nova sede. No encontro, foi aprovado o Pronunciamento de Orientação CODIM Nº23 "Preparação
da Companhia Aberta para o Novo Relatório dos Auditores Independentes", que teve como relatores: Ana Paula
Tarossi, representante da ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas e Rogério Andrade,
representante do CFC - Conselho Federal de Contabilidade. Este Pronunciamento de Orientação será divulgado
em breve.
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Foto: Membros do CODIM.

Inauguração da nova sede do IBGC
Haroldo Levy Neto, coordenador do CODIM, prestigiou a inauguração da nova sede do IBGC - Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa, no dia 13 de junho de 2017, que conta agora com modernas instalações para abrigar
os seus associados, cursos e eventos.
Comentaram o brilhante trabalho do IBGC e o seu crescimento: Heloisa Bedicks, Superintendente Geral do IBGC;
Eliane Lustosa, Diretora de Mercado de Capitais do BNDES; Gilson Finkelsztain, Diretor-Presidente da B3,
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Leonardo Pereira, Presidente da CVM e Emilio Carazzai, Presidente do Conselho de Administração do IBGC.

Foto de Alexandre Machado

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

.
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