Prezado(a), boa tarde.
Meu nome é Luís Augusto Damasceno Melo, sou Advogado no Rio de Janeiro OAB/RJ 170.253 e atualmente exerço a função constante da assinatura do email ao final de seu corpo.
Minha sugestão segue em negrito e sublinhado para sua apreciação.
SUGESTÃO:

CAPÍTULO III – INFORMAÇÕES DA OFERTA PÚBLICA DE
VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MEIO DE PLATAFORMA
ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO
Art. 8º A plataforma deve destinar uma página na rede mundial de
computadores, em língua portuguesa e sem restrições de acesso para
o público em geral, com as seguintes informações mínimas f “INFOR
ÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A OFERTA PÚBLICA”, escrita em
linguagem clara, objetiva, serena, moderada e adequada ao tipo de
investidor a que a oferta se destina, seguindo o formato, a ordenação
das seções e o conteúdo do Anexo 8 a esta Instrução, além de
fornecer, no portal “TRANSPARÊNCIA” da página, por meio da
transparência ativa à que se refere a Lei de Acesso à Informação
(Lei 12.527/2011), informações relativas à governança corporativa
adotada, bem como quanto à Segurança da Informação.
Parágrafo único. Os programas, aplicativos ou quaisquer meios
eletrônicos utilizados pela plataforma devem dar destaque e direcionar
eletronicamente o público em geral às informações mencionadas no
caput.
Cordialmente,
Luís Augusto Damasceno Melo
Coordenador de Segurança da Informação
.
Superintendência de Gestão de Conformidade e Riscos - RC.P
Diretoria da Presidência
(21) 2528-2629
ladmelo@furnas.com.br
.
.

AVISO
Esta mensagem e destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como
destinatario(s), podendo conter informacoes confidenciais, protegidas por lei. A
transmissao incorreta da mensagem nao acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso
esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao
remetente e apagada imediatamente de seu sistema. E vedado a qualquer pessoa que nao
seja destinatario usar, revelar, distribuir ou copiar, ainda que parcialmente, esta
mensagem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISCLAIMER
This message is destined exclusively to the intended receiver.
It may contain confidential or legally protected information.
The incorrect transmission of this message does not mean loss of its confidentiality.
If this message is received by mistake, please send it back to the sender and delete it
from your system immediately.
It is forbidden to any person who is not the intended receiver to use, reveal, distribute,
or copy any part of this message.

