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Amec dá apoio a fundo para
ressarcimento

Na esteira do caso JBS surgem outras discussões a respeito de mecanismos
para aprimorar a proteção aos acionistas. O presidente da Associação de
Investidores do Mercado de Capitais (Amec), Mauro Rodrigues da Cunha, diz
que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) poderia seguir o modelo da
Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado
americano, e criar um fundo destinado a indenizar prejuízos aos
minoritários. Os recursos viriam de multas cobradas de empresas que
cometem violações.

Sobre essa ideia, o artigo 36 da Medida Provisória (MP) 784, proposta
recentemente pelo governo para ampliar os poderes punitivos da autarquia,
prevê a instituição de um fundo de desenvolvimento do mercado de valores
mobiliários formado por recursos decorrentes dos termos de compromisso
fechados com empresas.

A MP diz quer os recursos devem ser depositados e movimentados
exclusivamente por intermédio dos mecanismos do Tesouro.

O destino desse dinheiro, porém, não está certo. "As discussões [regulatórias]
ainda são iniciais, não se sabe o que será feito com esses recursos, muito
menos se irá aos investidores", diz a CVM.

Por Paula Selmi | De São Paulo
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Commodities
Mercado futuro, 2ª posição em
06/10/17

Produto Contrato Cotação
Var.
em

pontos

Açúcar 11
(NY) (1)

mai/18 14,11 -0,38

Algodão
(NY) (1)

dez/17 68,84 0,57

Cacau (NY)
(2)

mar/18 2.093,00 5,00

Café (NY)
(1)

mar/18 133,60 2,85

Soja (CHI)
(3)

jan/18 983,00 4,00

Veja as tabelas completas no ValorData

Fonte: Valor PRO. Elaboração: Valor Data (1) US$
cents/libra (2) US$/Ton. (3) cents/bushel

Revistas
Mineração

g1 globoesporte gshow famosos & etc vídeos todos os sitese-mail

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.valor.com.br%2Fagro%2F5089102%2Famec-da-apoio-fundo-para-ressarcimento&ref_src=twsrc%5Etfw&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.valor.com.br%2Fagro%2F5089102%2Famec-da-apoio-fundo-para-ressarcimento
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.valor.com.br%2Fagro%2F5089102%2Famec-da-apoio-fundo-para-ressarcimento%3Futm_source%3DFacebook%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3DCompartilhar&display=popup&ref=plugin&src=share_button
javascript:void(0);
http://www.valor.com.br/printmail/5089102?ajax=1&page_type=noticia
http://www.valor.com.br/ultimas-noticias/agro
http://www.valor.com.br/agro/5149320/fartura-de-graos-com-oferta-bem-distribuida-contem-agroinflacao
http://www.valor.com.br/agro/5149324/venda-de-terminal-da-cgg-em-itaqui-esta-na-reta-final
http://www.valor.com.br/agro/5149462/2-safra-de-milho-ajuda-conter-inflacao
http://www.valor.com.br/agro/5149322/um-ano-de-turbulencias-para-carne-bovina
http://www.valor.com.br/ultimas-noticias/agro
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMnD8BYbbWa3WFsWTxgSM1r3YBtCRlMlMlurV9dsFz7vT9NgHEAEgkp_YH2DN8O6ArAOgAe_1jtsDyAEC4AIAqAMByAOZBKoE4gFP0FlMdXT9NVrEssjgLda-TC2V9Xgg6VBSXB1-EmaUgftl3g-bgb63fcCUcmR8UwKI5BXKMLYQWb-DPsgAPL_DoNfMzifqFLF49_MlgHRPSL1hTV4IV_DA7nKxgiJjnDUTm0ujUcCGeqbQ4BRVXWUqyul_tG-k_iH2mDeWouWK_iqG-W7ddL_hpRsrT_Oz7x-bSYPXwu1MxEhfzdMLQDx8vkExCjqD1YDfJm9RfGj40R4gLvb5IqYHn0JzZeKdZDTy07-MyRbno744aM8NLU5p7eXwatNo0-LXeGXKoaGdA7vB4AQBoAYCgAfhxfAlqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgBsQlBhcb6hsXqzNgTDA&num=1&cid=CAASEuRobO5_Ienl-bi_AvTROdNpHg&sig=AOD64_2aRguar-Dm1mAsS6kzF-HsbiO80A&client=ca-pub-6643080321771827&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D213510401679%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttp://www.tableau.com/pt-br/asset/four-reasons-your-metadata-broken%3Futm_campaign%3DRetargeting-ITPC-ALL-ALL-IT-ALL%26utm_medium%3DDisplay%26utm_source%3DGoogle%2BDisplay%26utm_campaign_id%3D2017025%26utm_language%3DPT%26utm_country%3DBRA%26kw%3D%26adgroup%3DWEB-IT-Technical%26adused%3D213510401679%26matchtype%3D%26placement%3Dwww.valor.com.br%26creative%3Dittop-1
http://www.valor.com.br/valor-data/commodities
http://www.valor.com.br/valor-data/commodities
http://www.valor.com.br/especiais
http://www.valor.com.br/
http://globo.com/
http://g1.globo.com/
http://globoesporte.globo.com/
http://gshow.globo.com/
http://famosos.globo.com/
http://globoplay.globo.com/
http://www.globo.com/todos-os-sites.html


Globo Notícias

Difícil equilíbrio - Desafio é ampliar a
competitividade e reduzir o impacto ambiental

Edição Impressa
09-10-2017 

Acesse o índice do jornal impresso e selecione
as editorias e matérias que quer ler. Conteúdo
exclusivo para assinantes.

Valor International
The English news service from Valor

MARKETS
Treasury funds proposed for bank bailouts

MARKETS
Banks to get generous gift with “new Proer”

Subscribe Temporarily FREE

http://www.valor.com.br/impresso
http://www.valor.com.br/impresso
http://www.valor.com.br/impresso
http://www.valor.com.br/international
http://www.valor.com.br/international/news/5149166/treasury-funds-proposed-bank-bailouts
http://www.valor.com.br/international/news/5149174/banks-get-generous-gift-new-proer
http://www.valor.com.br/international/subscribe
http://www.valor.com.br/international
http://www.valor.com.br/revistas/versao-digital?destination=revistas%2F%23%2Fedition%2F122643%3Fpage%3D1%26section%3D1

