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NOTÍCIAS CODIM
CODIM realizou a Divulgação Pública do Pronunciamento de Orientação Nº 23 "Preparação da Companhia
para o "Novo" Relatório do Auditor Independente"
Ana Paula Tarossi, da ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas, e Rogério Vieira de Andrade,
do CFC - Conselho Federal de Contabilidade, fizeram, em 18 de julho de 2017, no auditório da FIPECAFI, em São
Paulo, a Divulgação Pública do Pronunciamento de Orientação Nº 23 "Preparação da Companhia para o "Novo"
Relatório do Auditor Independente". Haroldo Levy Neto, Coordenador do CODIM pela APIMEC - Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, apresentou o andamento dos trabalhos do
CODIM - Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado.
Este foi mais um esforço do CODIM para que haja melhor entendimento das regras de mercado e das melhores
práticas de divulgação de informações aos diversos públicos estratégicos das companhias.
Idésio da Silva Coelho Júnior, Presidente do IBRACON Nacional; Helmut Bossert, Coordenador do CODIM pelo
IBRI - Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, outros representantes de entidades, companhias,
imprensa e profissionais de mercado prestigiaram o evento. O CODIM agradece a equipe do IBRACON pelo apoio

na organização desta divulgação.

Foto de Shirlei Lima (IBRACON) - Legenda da esquerda para a direita: Jairo Soares, membro do CODIM pelo
IBRACON; Helmut Bossert e Haroldo Levy Neto, Coordenadores do CODIM; Ana Paula Tarossi, da ABRASCA;
Rogério Vieira de Andrade do CFC; e Idésio da Silva Coelho Junior, presidente da Diretoria Nacional do IBRACON.
Leia Mais: Aqui
Integra do Pronunciamento de Orientação Nº 23: Aqui
Apresentação Divulgação Pública PO Nº 23: Aqui

Cerimônia de premiação da 6ª Edição do Anuário Época NEGÓCIOS 360º
A revista Época NEGÓCIOS 360º, publicação da Editora Globo, divulgou, no dia 8 de agosto de 2017, as melhores
empresas do país, a partir de critérios que vão além do desempenho financeiro. Uma análise profunda é realizada

com base também nas práticas de Recursos Humanos, capacidade de inovar, responsabilidade socioambiental,
visão do futuro e Governança Corporativa. A escolha é fundamentada em uma pesquisa realizada pela Época
NEGÓCIOS e especialistas da Fundação Dom Cabral.
Haroldo Levy Neto representou o CODIM no evento, que contou com a presença de presidentes das companhias
premiadas. Na ocasião, houve apresentações de Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda; Geraldo Alckmin,
Governador do Estado de São Paulo; e Paulo Skaf, Presidente da FIESP - Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo. Leia Mais

7ª Conferência Nacional de Contabilidade e Auditoria Independente
Haroldo Levy Neto, coordenador do CODIM, prestigiou a 7ª Conferência Nacional de Contabilidade e Auditoria
Independente do IBRACON, que aconteceu nos dias 26 e 27 de junho de 2017. O evento contou com quase 40
especialistas, entre palestrantes, painelistas e debatedores, que abordaram temas da atualidade para 800
profissionais.

Foto - Legenda da esquerda para a direita: Idésio da Silva Coelho Junior, Presidente da Diretoria
Nacional do IBRACON; Haroldo Levy Neto, Coordenador do CODIM e Eduardo Pocetti, Presidente do
Conselho de Administração do IBRACON.
Leia Mais: Aqui

Companhias aprovam regulamento-base da reforma do Novo Mercado da B3
A B3 anunciou, no dia 23 de junho de 2017, o resultado final da votação do processo de evolução dos Segmentos
Especiais de listagem, que prezam pelas mais rígidas regras de Governança Corporativa. Flavia Mouta, Diretora
de Regulação de Emissores da B3, também membro do CODIM, falou aos convidados no evento de
comemoração. Helmut Bossert, Coordenador do CODIM pelo IBRI - Instituto Brasileiro de Relações com
Investidores, prestigiou o evento. Leia Mais

Amec promove Workshop "Temporada de Assembleias 2017"
A Amec - Associação de Investidores no Mercado de Capitais organizou, em 13 de junho de 2017, o Workshop
"Temporada de Assembleias 2017", com o objetivo de debater o estado atual das assembleias de acionistas no
Brasil.
Em 2017, a principal novidade foi o advento do voto a distância, implementado pela primeira vez nas maiores
empresas brasileiras. Com histórias de sucesso e de frustrações, os participantes do evento debateram como
transcorreu essa primeira experiência, e as melhorias que poderiam ser sugeridas ao regulador para os próximos
anos. Também foram discutidos outros problemas que atingem as assembleias nacionais, a partir da experiência
dos maiores investidores em ações no Brasil.
O evento teve a presença dos seguintes membros do CODIM: Helmut Bossert, Coordenador pelo IBRI e Renato
Vetere (Amec), relatores de pronunciamento de orientação em elaboração; Patrícia Pellini (B3); e Daniela Zolko
(Amec).
O material disponibilizado pelos palestrantes pode ser acessado: Aqui
Veja também a matéria publicada no jornal Valor Econômico: Aqui

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

