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Presidente do Conselho do IBRI concede entrevista para
Panorama Brasil
João Pinheiro Nogueira Batista, presidente do Conselho de Administração do IBRI, foi
entrevistado pelo jornalista Roberto Muller e equipe para o programa Panorama Brasil,
iniciativa do jornal DCI, com produção e exibição da TVB (Campinas e Santos), emissoras
afiliadas ao SBT e apoio da Rede Nova Brasil FM de Rádio (São
Paulo/Rio/Campinas/Brasília/Recife e Salvador). Durante a entrevista, Nogueira Batista falou
sobre as perspectivas para a economia brasileira para 2008. A entrevista vai ao ar no próximo
dia 7 de abril pela TVB de Santos e Campinas nos canal 6 (TV aberta) e 16 (Net),
respectivamente, às 7:30, e também poderá ser acompanhada no site
www.dci.com.br/panoramadobrasil

Agende-se para o 10º Encontro Nacional de Relações com
Investidores
A décima edição do Encontro Nacional de Relações com Investidores – realizado pelo IBRI em
parceria com a ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) - acontece nos
dias 2 e 3 de junho de 2008. O evento abordará temas e debates sobre: Cenários Econômicos,
Governança Corporativa, Transparência e IFRS; O RI e o Investidor; O RI e o Valor da

Companhia e O RI do Futuro. A edição deste ano acontecerá pela primeira vez no Gran Meliá
WTC, em São Paulo, devido ao crescente interesse do público e a necessidade de maior
espaço para expositores. Em 2007, o Encontro recebeu 700 participantes e registrou recorde
de cobertura da imprensa. A edição de 2008 promete superar as expectativas. Reserve já a
data em sua agenda e aguarde mais informações

Diretoria executiva participa do 16º Curso de Introdução ao
Mercado de Capitais
Regina Longo Sanchez, diretora executiva de Desenvolvimento Profissional do IBRI e Camila
Mation Anker, diretora do IBRI São Paulo, participaram da 16ª edição do Curso de Introdução
ao Mercado de Capitais da APIMEC SP (Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais de São Paulo).
“A importância dos Profissionais de Relações com Investidores” foi o tema da palestra de
Regina Longo Sanchez, no dia 3 de março. Regina Sanchez explicou durante sua
apresentação quais são as atribuições do RI, os princípios básicos que regem o profissional,
as ferramentas utilizadas no dia-a-dia e o papel estratégico do IBRI no mercado de capitais.
No dia 13 de março passado, Camila Mation foi moderadora das palestras: “A Previdência
Privada no Brasil” e “A Lei das S.As e os Direitos dos Acionistas não Controladores”.

Diretoria IBRI São Paulo define estratégias de trabalho para 2008
A diretoria do IBRI São Paulo realizou conferece call, no último dia 29 de fevereiro, para definir
plano de trabalho para o ano de 2008. Segundo Luiz Henrique Valverde, vice-presidente do
IBRI São Paulo, a diretoria vai desenvolver nesse ano dois seminários. Os temas definidos
são: “Comunicação Segmentada para diversos tipos de investidores” e “Métrica de avaliação
do profissional de Relações com Investidores”. Segundo Valverde, “o próximo passo é elaborar
proposta com os possíveis palestrantes e patrocinadores”.

IBRI firma acordo com a Revista Investidor Institucional
O IBRI e a revista Investidor Institucional firmaram acordo que resultou no espaço “Fórum
IBRI”, onde haverá publicação mensal das principais notícias do Instituto. A primeira edição do
“Fórum IBRI” foi publicada em fevereiro de 2008. Trimestralmente, o Instituto terá espaço para
um artigo escrito por um profissional de RI na seção “Ponto de Vista”. Como parte do acordo, a
revista oferecerá um desconto na assinatura anual para os associados ao IBRI, que passa de
R$ 180,00 por ano para R$ 150,00 por ano. Para mais informações sobre o desconto, contate
a secretaria do IBRI.
(ibri@ibri.com.br).

João Pinheiro Nogueira Batista participa de evento do IBGC
João Pinheiro Nogueira Batista, presidente do Conselho de Administração do IBRI, participou
do lançamento da 1ª Carta Diretriz sobre: “Independência dos Conselheiros de Administração
– Melhores Práticas e o artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas”, em evento realizado
pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). O superintendente geral do IBRI,
Salim Ali, também esteve presente ao evento. Por meio da carta diretriz, o IBGC manifestou
sua opinião sinalizando a todas as partes interessadas seu entendimento sobre as melhores
práticas a respeito do tema.

IBRI apóia eventos do mercado
O Instituto apoiou o seminário “Contabilidade e Auditoria no Brasil: Avanços e Desafios” que
aconteceu no dia 19 de março. O evento realizado pelo Banco Mundial apresentará o relatório
ROSC relativo às práticas de contabilidade e auditoria, além de abordar um panorama da
adoção das Normas IFRS no Brasil. Mais informações clique aqui
O IBRI apóia o 11º Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa, que acontece entre os
dias 14 e 16 de maio no Centro de Convenções Rebouças. Haverá mais de 40 apresentações,
entre palestras, conferências e workshops e serão apresentadas as melhores práticas
nacionais e internacionais em Comunicação Corporativa.

