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Fartura de grãos, com oferta bem distribuída,
contém 'agroinflação'
05h00

Por Paula Selmi | De São Paulo



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.

Venda de terminal da CGG em Itaqui está na reta
final
05h00

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.

Ver todas as notícias

2ª safra de milho ajuda a conter inflação
05h00



Um ano de turbulências para a carne bovina
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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.
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Mercado futuro, 2ª posição em
06/10/17
Produto
Açúcar 11
(NY) (1)

Contrato

Cotação

Var.
em
pontos

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
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