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 Impasse marca destino de plataformas- Estadão 

André Borges  

Com 18 plataformas marítimas de petróleo e gás para 

desativar até 2024, a Petrobrás não consegue chegar a um 

acordo com o Ibama sobre que normas ambientais devem 

ser aplicadas nessas operações de desmonte, uma 

empreitada que tem previsão de custar US$ 6 bilhões para a 

petroleira, cifra hoje equivalente a mais de R$ 33 bilhões. 



Depois de mais de 25 anos sugando petróleo do fundo do 

mar, essas plataformas precisam agora ser 

“descomissionadas”, termo usado no setor para se referir ao 

desmonte das estruturas. Esse trabalho já está previsto no 

planejamento da Petrobrás. A forma como cada uma dessas 

desativações será feita, porém, está longe do consenso, por 

causa de suas implicações ao meio ambiente, riscos e 

custos associados ao processo. O ponto central do conflito 

hoje está em estabelecer, para cada caso, se a melhor 

opção é retirar tudo que foi instalado, deixar parte da 

estrutura no fundo do mar ou até mesmo não retirar nada. 

>Voltar 

 Petrobras faz pré-pagamento de US$ 2,1 bi em linhas 

de crédito 

    (Bloomberg) -- Petrobras realizou o pré-pagamento 

parcial de suas linhas de crédito compromissadas (revolving 

credit lines), nesta terça-feira, segundo comunicado. * Com 

este pré-pagamento, a companhia dispõe atualmente para 

novos saques nas linhas compromissadas denominadas em 

dólares norte-americanos, de US$ 5,6 bi, e de R$ 4 bi nas 

linhas em reais, disse a empresa  

>Voltar 

 Vale recupera título de maior fornecedora de minério 

de ferro 

    (Bloomberg) -- Por pelo menos uma medida, a Vale 

ultrapassou a Rio Tinto como a maior exportadora mundial 

de minério de ferro, título que perdeu após o desastre na 

barragem de rejeitos em Brumadinho, no ano passado. 



Dados preliminares de embarques mostram as exportações 

brasileiras da matéria-prima siderúrgica no maior nível em 

um ano, disse Colin Hamilton, diretor-gerente de pesquisa 

de commodities da BMO Capital Markets, em nota a 

clientes. “Com isso, numa ... 

>Voltar 

 Minério de ferro tem recuperação em Qingdao 

(+0,98%) e fecha a US$ 124,20 

 

 Senadores articulam novo projeto para privatização 

da Eletrobras - Valor. 

Renan Truffi e Vandson Lima  

Proposta poderá prever “golden share” 

O Palácio do Planalto avalia reformular o projeto de lei que 

autoriza a privatização da Eletrobras, como forma de 

reiniciar as discussões pelo Senado. O texto está “em 

construção” e seria apresentado por integrantes da base na 

Casa, em detrimento da proposta inicial, estacionada desde 

o ano passado na Câmara dos Deputados. A mudança de 

estratégia tem relação com a “pacificação” do tema entre os 

senadores.  

A nova versão da proposta deve ter como base o projeto 

anterior, mas pode trazer algumas mudanças. Esses ajustes 

seriam feitos a partir das demandas do próprio Senado, 

com o objetivo de destravar sua tramitação.  

Um dos envolvidos nessa negociação é o líder do MDB, 

senador Eduardo Braga (AM), que se reuniu, na segunda-



feira com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de 

Minas e Energia, Bento Albuquerque. Braga está cotado 

para assumir a relatoria do futuro projeto, caso as 

negociações, de fato, avancem no Congresso.  

>Voltar 

 Privatização da Eletrobras nos planos do Pró-Brasil- 

Correio Braziliense 

Simone Kafruni 

O megapacote de medidas sociais e econômicas Pró-Brasil, 

que o governo chegou a anunciar que lançaria ontem e 

depois voltou atrás, poderia trazer um jabuti: a privatização 

da Eletrobras. Aprovada pelo conselho do Programa de 

Parcerias de Investimentos (PPI) em 2017, a desestatização 

da maior companhia de energia elétrica da América Latina 

patina desde então. No Congresso, a aprovação encontra 

forte resistência, por isso, entre as estratégias de tentar 

emplacar a capitalização da Eletrobras até diluir a 

participação majoritária da União, o governo estuda inverter 

a tramitação nas casas legislativas e iniciar o processo pelo 

Senado. Para os especialistas, nenhuma das alternativas será 

capaz de privatizar a Eletrobras em 2020. 

O texto oficial do governo tramita na Câmara dos 

Deputados. A expectativa do Ministério de Minas e Energia 

(MME) era de que a capitalização rendesse R$ 16 bilhões 

aos cofres públicos. Porém, a exigência dos parlamentares, 

de a União manter uma golden share (ação especial com 

poder de veto) para aprovação do projeto, reduz o valor da 

companhia.  



>Voltar 

 Notredame Intermédica anuncia aquisição do grupo 

Medisanitas no brasil por R$ 1 bilhão 

 

 Eneva: Atmos, Dynamo e Velt criam bloco de 

acionistas na companhia - Estadão 

Daniele Madureira 

A Eneva, grupo integrado de energia, informou na noite 

desta terça-feira que as gestoras de investimento Atmos, 

Dynamo e Velt assinaram um acordo de acionistas. Juntas, 

as gestoras somam 15,62% das ações ordinárias da Eneva, 

segundo as informações mais recentes divulgadas à B3, 

atualizadas em 24 de agosto (5% Atmos, 5,02% Dynamo e 

5,6% Velt). 

 

O acordo estabelece os termos que deverão reger o 

relacionamento das gestoras e inclui regras a serem 

observadas "no exercício de seus direitos políticos para a 

transferência de ações de emissão da Eneva de titularidade 

dos referidos veículos de investimento", diz a companhia, 

em fato relevante. 

>Voltar 

 Distribuidoras vão precisar entregar até 70,5% mais 

água para suprir demanda no país em 2040, diz 

estudo- Globo 

Glauce Cavalcanti 



A demanda por água das moradias no Brasil vai chegar a 

14,299 bilhões de metros cúbicos em 2040, um aumento de 

24,75% na comparação com a entrega feita pelas empresas 

do setor em 2017, considerando estimativas de expansão 

econômica e demográfica do país nesse período. Na 

prática, porém, se mantida a ineficiência atual do setor de 

saneamento — com perda de 38,5% em água tratada —, e 

considerando a demanda reprimida, será preciso ampliar 

em 70,5% o volume de água para consumo, mostra estudo 

do Instituto Trata Brasil (ITB) encomendado à Ex Ante 

Consultoria.  

Haverá também pressão de demanda em razão das 

mudanças climáticas. No todo, isso vai se traduzir em riscos 

de desabastecimento de água em algumas localidades; no 

aumento do preço da água para permitir investimentos no 

setor e na busca de novas fontes hídricas. Podendo ainda 

puxar impactos mais severos em infraestrutura com 

reservatórios mais vazios, cheias nos sistemas de esgoto e 

outros. 

>Voltar 

 Leilões de saneamento em setembro serão ensaio 

para novo mercado - Valor. 

Taís Hirata  

Projetos no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Alagoas 

prometem disputa, mas ainda sem “boom” de estrangeiros 

Em setembro, o setor de saneamento terá uma sequência 

de leilões de água e esgoto que serão um importante 

termômetro para o mercado, após a aprovação do novo 



marco. A projeção é que esta primeira rodada de 

concessões sob a nova legislação seja dominada pelos 

grandes operadores que já atuam no país, mas existe uma 

expectativa de quais novos grupos podem aparecer, e com 

qual agressividade.  

A primeira concorrência, no dia 14, será uma Parceria 

Público-Privada (PPP) de esgotamento sanitário do 

município de Cariacica, no Espírito Santo. No dia 23, será a 

vez da PPP da Sanesul, um projeto grande que engloba 68 

municípios. No dia 30, haverá o leilão mais aguardado, a 

concessão de 13 cidades na região metropolitana de 

Maceió, hoje operados pela Companhia de Saneamento de 

Alagoas (Casal). A expectativa é que este seja o mais 

disputado dos três.  

>Voltar 

 Usiminas reativa alto-forno desligado por causa da 

pandemia 

Depois de quatro meses fechado o alto-forno 1 da 

Usiminas, na cidade de Ipating,a no Vale do Aço de Minas 

Gerais, vai voltar a funcionar. O equipamento produz o 

ferro-gusa que é a primeira etapa do processo siderúrgico.  

O alto-forno foi desligado no dia 24 de abril devido a 

queda da demanda por aço por causa da pandemia do 

novo coronavírus. Agora com o reaquecimento do mercado 

nacional e internacional as atividades na usina vão começar 

a voltar ao normal. De acordo com vice-presidente 

Industrial da Usiminas, Américo Ferreira Neto, o 

religamento do alto forno é uma prova de que a economia 

está crescendo novamente: "A Usiminas não produz para 



estocar, portanto o alto-forno só voltará a funcionar porque 

novas encomendas de aço da indústria chegaram". 

>Voltar 

 Inter quer R$ 900 milhões para M&As no marketplace 

O Banco Inter anunciou um follow-on de R$ 900 milhões 

para aumentar seu poder de fogo em aquisições que 

fortaleçam seu marketplace, num mome... 

>Voltar 

 Mosaico: o IPO do conteúdo que turbina o 

ecommerce 

A Mosaico — dona dos sites de conteúdo para ecommerce 

Zoom, Buscapé e Bondfaro — vai abrir seu capital na B3 

num IPO que pode avaliar a comp... 

IPO que pode avaliar a companhia em mais de R$ 5 

bilhões... 

 

 Rede D’Or contrata bancos para realizar um IPO de 

até R$ 15 bilhões, segundo fontes- Globo 

Rennan Setti 

O grupo hospitalar Rede D’Or, o maior do país, finalmente 

contratou bancos para realizar um IPO, em uma oferta 

aguardada há anos pelos investidores. Segundo duas fontes 

que acompanham o mercado, a empresa de Jorge Moll 

Filho contratou o Bank of America (BofA) para liderar uma 

captação inicialmente estimada em cerca de R$ 15 bilhões.  



A maior parte da oferta seria secundária (ou seja, sem emitir 

novas ações), com o objetivo a dar uma porta de saída para 

o fundo Carlyle, que comprou fatia do negócio em 2015.  

>Voltar 

 De olho na dívida, CSN contrata bancos para IPO de 

mineração e deve fazer de cimento- Estadão 

Fernanda Guimarães 

Com a missão de reduzir sua dívida liquida de R$ 33 

bilhões, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) contratou 

os bancos para estruturarem a abertura de capital de sua 

unidade de mineração, uma operação que pode chegar a 

R$ 10 bilhões, apurou o Broadcast. A sua unidade de 

cimento também deverá realizar uma oferta inicial de ações 

(IPO, na sigla em inglês), segundo fonte. O objetivo da 

companhia é aproveitar o bom momento do mercado, com 

juros baixíssimos no Brasil e uma enxurrada de liquidez, 

fatores que estão impulsionando o mercado de renda 

variável no País. 

>Voltar 

 Plano & Plano, da Cyrela, estabelece preço e pode 

fazer IPO de até R$ 1,3 BI - Estadão 

Fernanda Guimarães 

Controlada da Cyrela voltada ao programa Minha Casa, 

Minha Vida, a Plano & Plano deu sequência para sua 

abertura de capital na B3, que poderá movimentar até R$ 

1,3 bilhão, se a ação na oferta inicial de ações (IPO, na sigla 

em inglês) sair no topo da faixa indicativa de preço, que foi 

estabelecida entre R$ 11,25 e R$ 15,25. 



O roadshow, que são as reuniões com investidores, já 

tiveram início hoje e vão até o dia 15 de setembro, dia em 

que o preço da ação será fixado. A estreia na B3 está 

programada para o dia 17 do mesmo mês. 

Da tranche primária da oferta, que pode somar até R$ 649 

milhões do total, a empresa informa que destinará os 

recursos para capital de giro e aquisição de terrenos. 

>Voltar 

 Quantitas: IPOs podem seguir em 2021 sem ruptura e 

novos surtos 

    (Bloomberg) -- Ofertas iniciais e follow-ons podem 

avançar no início de 2021 em um cenário de baixo risco de 

ruptura no governo, sem uma onda mais forte de infecções 

por coronavírus e com a continuidade da migração da 

renda fixa para as ações, diz Wagner Salaverry, gestor de 

renda variável da Quantitas Gestão de Recursos. * Segundo 

ele, os recursos injetados na economia real, que serão 

usados em expansão de lojas, novos projetos, já contribuem 

para o retorno ao ... 

>Voltar 

 Juro menor no Casa Verde Amarela exclui maior parte 

do país e frustra construtoras- Estadão 

Circe Bonatelli 

O corte de juros do financiamento no programa Casa Verde 

Amarela (novo nome do Minha Casa Minha Vida), 

anunciado hoje pelo governo federal, acabou deixando de 

fora uma boa parte do mercado imobiliário do País, 

especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 



A decisão surpreendeu empresários da construção, que 

desde o começo do ano vinham negociando com o 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) uma 

diminuição generalizada dos juros do programa. 

Mas a repaginação do programa apresentou um corte nas 

taxas apenas para famílias com renda mensal no patamar 

de R$ 2 mil. Fora desses critérios, tudo segue praticamente 

como antes, conforme mostra a planilha distribuída pela 

pasta. 

>Voltar 

 Tecnisa  

O conselho de administração da Tecnisa aprovou a 

conconvocação de Assembleias Gerais Extraordinárias 

(AGEs)ra deliberar sobre temas relacionados à proposta de 

fusão feita pela Gafisa. A convocação foi proposta pelo 

Bergamo Fundo, e na primeira delas, a ser realizada 15 dias 

após a convocação, fará parte da pauta a substituição dos 

dispositivos que dificultam a aquisição de participação 

relevante ou do controle da Tecnisa, conhecidos como 

poison pill. 

Nesta mesma assembleia, o fundo propõe ainda aumento 

do capital social de R$ 5800 milhões, a criação de um 

comitê de Boas Práticas Corporativas, além da análise do 

prosseguimento dos estudos sobre a proposta da Gafisa. 

>Voltar 



 Vasta deve reduzir desconto para Arco, dizem 

analistas 

    (Bloomberg) -- A Vasta Platform, subsidiária da Cogna 

que oferece conteúdo para escolas de ensino básico, 

recebeu recomendações equivalentes à compra no ínicio de 

cobertura do sell-side após a oferta pública inicial de ações 

da companhia.  

Analistas esperam que a ação reduza o seu desconto em 

relação à Arco Platform.  

A Vasta deve se beneficiar do maior uso de ferramentas 

digitais por parte das escolas brasileiras e utilizar parte dos 

recursos levantados no ... 

>Voltar 

 MPT pede que JBS afaste todos os trabalhadores de 

Montenegro 

    (Bloomberg) -- O Ministério Público do Trabalho entrou 

com uma ação na terça-feira solicitando que todos os 

trabalhadores da JBS em sua fábrica de frangos em 

Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul, sejam 

colocados em licença remunerada em meio a preocupações 

com um surto de coronavírus, de acordo com um 

comunicado no site do Ministério Público do estado. * Os 

promotores também pedem ao juiz do trabalho para 

determinar a realização do teste de Covid-19 de ... 

>Voltar 



 Bolsonaro pede a Congresso crédito de R$ 575 

milhões a setores naval e aéreo- Folha 

O presidente enviou nesta terça-feira (25) dois projetos de lei 

ao Poder Legislativo, solicitando a solicitam a abertura de 

crédito especial para os dois setores 

O presidente Jair Bolsonaro enviou nesta terça-feira (25) 

dois projetos de lei ao Poder Legislativo que solicitam a 

abertura de crédito especial de R$ 575 milhões para os 

setores naval e aéreo. 

A primeira medida, publicada no "Diário Oficial da União", 

pede um aporte suplementar de R$ 500 milhões neste ano 

para a Infraero e para as Companhias Docas do Ceará, 

Espírito Santo, Bahia, Pará e Rio Grande do Norte. 

O objetivo, de acordo com a iniciativa, é assegurar o 

desempenho operacional e a conclusão de projetos 

prioritários para este ano. A suplementação será custeada 

com recursos do Tesouro Nacional. 

>Voltar 

 Com moda popular, Marisa vê 2021 melhor - Valor. 

Adriana Mattos  

Além do apelo do preço, maior número de lojas de rua na 

crise pode ter beneficiado, mas analistas são cautelosos 

Varejista de moda de capital aberto com apelo mais 

popular, a Marisa diz ter se beneficiado, após início da 

pandemia, do maior número de lojas de rua do que suas 

rivais e de um posicionamento de preço mais combativo. 

Apesar de ser menos digital que as concorrentes, a Marisa 



entende que esses aspectos são uma vantagem num 

momento em que o varejo de vestuário tenta retomar as 

vendas.  

Ontem, a ação da empresa fechou em alta de 8,41%, a R$ 

8,51, a maior valorização do dia do Icon, o índice de 

consumo da B3. Segundo o presidente Marcelo Pimentel, a 

empresa viu um fortalecimento do canal de loja de rua na 

crise. “A moda acessível e a loja em rua têm sido alavancas 

importantes neste momento [...]. Estamos bastante 

otimistas, o movimento em loja tem sido retomado e 

estamos conseguindo tirar o melhor do cliente quando ele 

vem para a loja”.  

>Voltar 

 Qualicorp: lucro líquido avança 21,5% no segundo 

trimestre, para R$ 126,6 milhões- Valor 

A Qualicorp, empresa de planos de saúde e de serviços de 

saúde registrou lucro líquido de R$ 126,6 milhões no 

segundo trimestre de 2020, em alta de 21,5% sobre o lucro 

líquido de R$ 104,3 milhões no segundo trimestre de 2019, 

segundo demonstração de resultados divulgada pela 

companhia na noite de terça-feira (25). 

Segundo os dados divulgados no site da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), a receita líquida da empresa no 

segundo trimestre deste ano foi de R$ 483,7 milhões, em 

queda de 2,8% ante os R$ 497,5 milhões no mesmo 

trimestre do ano passado. 

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização) ajustado da Qualicorp no segundo trimestre 



deste ano foi de R$ 233,5 milhões, em queda de 1,9% ante 

o Ebitda de R$ 238,0 milhões do mesmo trimestre de 2019. 

A dívida líquida da empresa no segundo trimestre de 2020 

ficou em R$ 594,8 milhões, resultado mais de 28 vezes 

superior à dívida de R$ 20,8 milhões apurada no mesmo 

trimestre do ano passado. 

>Voltar 

 Aposta em satélite nutre resistência à venda da 

Telebras - Valor. 

Rafael Bitencourt  

Técnicos do governo consideram que o ganho de nova receita 

vai tirar o selo de estatal dependente do orçamento da União 

A resistência dentro do governo à privatização da Telebras 

parte da expectativa de melhora da condição financeira da 

empresa, com novas receitas da operação do satélite 

brasileiro, e do papel que assumiu na segurança da 

comunicação de governo.  

Hoje, a privatização é discutida no âmbito do Programa de 

Parcerias de Investimentos (PPI), que recebeu o resultado 

do estudo preliminar elaborado por grupo interministerial 

criado para cuidar do assunto. A etapa seguinte é a 

contratação de banco público, possivelmente o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

para realizar os estudos de venda do controle da União.  

>Voltar 



 Terra Santa  

O valor de mercado das fazendas Terra Santa - empresa do 

setor agropecuário que cultiva milho, soja e algodão em 

Mato Grosso - alcança cerca de R$ 2 bilhões, informou o 

CEO da companhia, Humberto Teodoro, em live promovida 

pelo Broadcast Agro. O executivo disse que a forte alta dos 

preços da saca de soja, que é a medida para a cotação de 

terras agricultáveis, contribuiu para que o valor de mercado 

saltasse de R$ 1,3 bilhão para cerca de R$ 2 bilhões, de dois 

anos para cá. "Medindo-se o preço da terra em sacas de 

soja, o preço ficou estável. Mas como a soja se valorizou, 

automaticamente a terra também", disse Teodoro, e 

complementou: "Notamos esse aquecimento no mercado 

de terras por causa disso". 

>Voltar 

 Localiza  

A Localiza informou que celebrou Acordo de Leniência no 

valor de R$ 750 milm a Controladoria Controladoria-Geral 

da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) 

referente a atividades suspeitas praticadas pela subsidiária 

Car Rental no ano de 2010, período anterior à aquisição da 

empresa, em 2017. A locadora de veículos participou do 

acordo na condição de intervenientes, assim como a 

Localiza Fleet e a Hertz France, com a Car Rental sendo 

colaboradora. 

>Voltar 

 Balanços 

 Yduqs pós-mercado 



 

 Eventos corporativos 

 Usiminas promove evento que marca retomada do 

Alto-Forno 1, na Usina de Ipatinga, com transmissão 

pelo YouTube, 11:00 

 

 


