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 Contrato da Sabesp é questionado na Justiça- Valor 

Taís Hirata 

Renovação de acordo com Bragança Paulista pode ser votado 

hoje na Câmara municipal, antes do encerramento da 

consulta pública 

A renovação do contrato de programa da Sabesp com a 

prefeitura de Bragança Paulista, por mais 30 anos, está 



sendo questionada na Justiça. O governo local planeja votar 

o acordo hoje, antes mesmo do encerramento da consulta 

pública sobre o tema.  

O contrato está vencido desde 2009. A proposta é firmar 

um novo acordo, em troca de R$ 105 milhões de 

investimentos.  

As negociações vinham sendo duras. Desde o ano passado, 

o prefeito Jesus Abi Chedid (DEM) mostrava forte 

resistência ao acordo. Ele chegou a fazer críticas públicas à 

Sabesp e anunciou que faria uma licitação para contratar 

outra empresa. Em janeiro deste ano, a gestão apresentou 

uma minuta do novo edital em audiência pública. 

Recentemente, porém, a prefeitura mudou de opinião: 

desistiu da concorrência e decidiu renovar com a Sabesp.  

>Voltar 

 Suez teme investir em saneamento no Brasil, mesmo 

com novo marco- Valor 

Taís Hirata 

Gigante global do setor aponta instabilidade política e 

incertezas econômicas como entraves para operar concessões 

no país 

Lagreca, diretor comercial, assume comando do grupo no 

país em agosto —  

A aprovação do novo marco legal do saneamento básico 

não foi o suficiente para convencer a Suez a voltar a ter 

concessões no país. Para o grupo, um dos maiores 

operadores de água e esgoto do mundo, a instabilidade 

política e incertezas econômicas, agravadas pela pandemia, 



ainda travam a decisão, afirmou o novo presidente da 

empresa no Brasil, Federico Lagreca.  

“Falta previsibilidade. Temos acompanhado o trabalho do 

governo federal e não há muita certeza no curto e médio 

prazo em relação ao avanço das reformas vinculadas ao 

desenvolvimento econômico, tributário. A instabilidade 

política também colabora por conta da falta de visão do 

que pode acontecer, de possíveis riscos que podemos 

encontrar no futuro”, afirmou o executivo, em conversa com 

o Valor.  

>Voltar 

 Novos projetos em saneamento devem vir só em 

2021, avalia presidente da BRK- Folha 

 

 Privatizações virão em ritmo mais lento que o 

esperado, dizem analistas- Valor 

Raquel Brandão 

Entre as companhias com ações na bolsa, a Sabesp é a que 

tem um cenário de privatização mais provável 

O novo marco do saneamento aprovado no Senado deve 

acelerar a privatização dos investimentos no setor, mas em 

ritmo mais lento do que era esperado, dizem os analistas de 

bancos.  

Entre as companhias com ações na bolsa, a Sabesp é a que 

tem um cenário de privatização mais provável, diz o analista 

de energia e saneamento do Itaú BBA, Marcelo Sá. Mas a 



proposta de desestatização dificilmente será apresentada 

antes de 2021.  

Um acordo dos senadores com o governo federal 

estabeleceu que três artigos serão vetados pelo presidente 

Jair Bolsonaro. O principal é o artigo 14, uma espécie de 

“fast-track”, segundo o qual as privatizações poderiam 

ocorrer sem a necessidade de aprovação das prefeituras, 

desde que não houvesse alterações nos contratos atuais.  

>Voltar 

 Petrobras inicia produção de petróleo e gás no pré-sal 

de Atapu 

Companhia disse que iniciou hoje a produção de petróleo e 

gás natural da jazida compartilhada de Atapu, por meio da 

plataforma P-70, na porção leste do pré-sal da Bacia de 

Santos, próximo ao campo de Búzios, segundo comunicado. 

* A Petrobras detém 89,257% dos direitos da jazida em 

parceria com Shell Brasil Petróleo Ltda (4,258%), Total E&P 

do Brasil (3,832%), Petrogal Brasil S.A (1,703%) e PPSA, 

representando a União (0,950%), segundo o comunicado  

>Voltar 

 AE News-IRB: investigação apura fraude de r$ 60 mi 

na venda de imóveis; ex-executivos podem virar réus 

O IRB Brasil Re anunciou há pouco que concluiu uma 

investigação interna que identificou supostas fraudes 

praticadas por sua antiga diretoria, que caiu em março, 

após o ressegurador mergulhar na maior crise de 

credibilidade de sua história. Em fato relevante enviado à 

Comissão de Valores Mobiliários (CMV), a empresa 



informou que ex-executivos se apropriaram de cerca de R$ 

60 milhões em forma de bônus pela venda de imóveis além 

de ter recomprado um lote de ações, avaliado em cerca de 

R$ 100 milhões, acima do limite autorizado pelo seu 

conselho de administração, exatamente na época da 

polêmica carta da gestora Squadra. 

 

O IRB também identificou os responsáveis pela divulgação 

da informação falsa de que a Berkshire Hathaway fazia parte 

do seu quadro acionário, o que foi o estopim da crise da 

companhia, segundo uma outra investigação aberta em 

março, que foi conduzida pela KPMG e o escritório de 

advocacia Felsberg. 

 

As duas apurações foram enviadas à CVM, à 

Superintendência de Seguros Privados (Susep) e ao 

Ministério Público Federal (MPF). Os procuradores abrirão 

inquérito, que deve correr em sigilo. O MPF poderá abrir 

denúncia à Justiça por gestão fraudulenta contra os antigos 

executivos. O IRB informou que vai seguir colaborando com 

as investigações junto às autoridades e tomará as 

providências legais a fim de ser ressarcido dos prejuízos 

cometidos pelos indivíduos envolvidos. 

>Voltar 

 BR vê boas oportunidades com abertura do refino- 

Valor 

André Ramalho e Allan Ravagnani 

Distribuidora crê que pode melhorar contratos com os novos 

controladores das refinarias privatizadas 



Rafael Grisolia, presidente da BR Distribuidora durante live 

do >neg<Valor>res<: “[A venda das refinarias] vai trazer 

um dinamismo ao mercado e traz oportunidades” —  

A BR Distribuidora acompanha com interesse os 

desdobramentos da venda das refinarias da Petrobras, que 

recebeu ontem as ofertas vinculantes pela RLAM, na Bahia. 

O presidente da BR, Rafael Grisolia, disse que vê com 

otimismo a abertura do mercado de refino e que a 

companhia espera se valer de sua posição de maior 

distribuidora de combustíveis do país para conseguir 

melhores condições contratuais nos próximos anos. 

Enquanto isso, a empresa já vem buscando diversificar sua 

base de fornecedores, por meio da importação.  

Desde que foi privatizada, em meados do ano passado, a 

BR vem fortalecendo a sua área de comercialização. No 

primeiro trimestre, 23% do volume de gasolina e diesel da 

empresa foi suprido por importadores.  

>Voltar 

 Vale vê recuperação significativa produção 2021: 

Credit Suisse 

    (Bloomberg) -- A Vale ainda considera seu guidance 

anual de produção viável, apesar das interrupções por conta 

do coronavírus, e está otimista em relação às perspectivas 

para a produção em 2021, analistas do Credit Suisse 

liderados por Caio Ribeiro escreveram em relatório de 24 de 

junho, após conversas recentes com a administração da 

companhia. * A Vale ainda vê seu guidance para 2020 (310-

330 milhões de toneladas) como alcançável e está confiante 

de que ... 



>Voltar 

 Aneel aprova primeiros reajustes que abrem acesso à 

“Conta Covid”- Valor 

Rafael Bitencourt 

As duas primeiras distribuidoras a contar com o socorro 

financeiro criado para o setor foram a Copel e a Cocel 

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

aprovou ontem os primeiros reajustes tarifários que 

permitem o acesso de distribuidoras a parte do montante 

de R$ 16,1 bilhões oferecido pela “Conta Covid”. O 

mecanismo, regulamentado esta semana pela agência, foi 

criado pelo governo para socorrer o setor e aliviar o 

consumidor de aumento na conta de luz durante a 

pandemia.  

Com a decisão da Aneel, perto de R$ 536,3 milhões foram 

liberados para a Copel e R$ 2,6 milhões para a Cocel, 

pequena distribuidora que atende a cidade paranaense de 

Campo Largo.  

Os recursos da “Conta Covid” serão disponibilizados na 

forma de financiamento oferecido por um sindicato de 

bancos, públicos e privados, liderado pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A 

operação abastecerá o caixa das distribuidoras que 

enfrentam dificuldade com a perda de receita causada pela 

queda na demanda por energia e inadimplência dos 

consumidores. 

>Voltar 



 Eletrobras 

A estatal se pronunciou na final da noite a respeito da 

investigação envolvendo a sua subsidiária Eletronuclear, 

alvo da operação Fiat Lux, nova fase da Operação Lava-Jato 

da Polícia Federal. Segundo a estatal de energia, todas 

irregularidades envolvendo a subsidiária e a construção da 

usina Angra 3 já foram alvo de investigação e a companhia 

"tem colaborado integralmente com todas as ações do 

Ministério Público Federal". 

>Voltar 

 Copel e Cemig 

Ao informar ao mercado sobre o reajuste tarifário 

autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), a Copel divulgou que pretende utilizar R$ 536,358 

milhões do empréstimo a que teria direito na Conta-Covid, 

o socorro bilionário ao setor elétrico. Em maio, o Broadcast 

mostrou que a estatal paranaense teria direito a um limite 

bem maior, de R$ 1,23 bilhão. Junto com Cemig e Light, a 

Copel tem a maior cifra disponível. 

Voltando a reajustes, a Aneel autorizou a estatal mineira a 

elevar suas contas de luz em 4,27% em média. Esse valor, 

por decisão da agência reguladora, não vai incluir valores 

de PIS/Cofins pagos a mais pelos consumidores. 

>Voltar 

 Banqueiros temem aumento de impostos para 

instituições financeiras- Estadão 

Sonia Racy 



Toda vez que as finanças do governo federal encolhem de 

maneira dramática, começa ‘guerra’ para aumentar 

impostos de instituições financeiras – onde se imagina 

haver gordura. 

Não há impacto na imagem do setor, segundo conhecido e 

respeitado banqueiro, atos como prorrogação de créditos 

ou intensificação de trabalhos sociais. “Isso, todo mundo 

bota na conta da obrigação”, resume. Segundo ele, “há 

quem defenda publicamente dinheiro quase que a fundo 

perdido”. 

No setor público, tampouco há como repetir o suporte 

financeiro para reaquecer a economia a exemplo do que 

fizeram os EUA e a Europa. 

Os EUA injetaram 8% do PIB, porcentagem que pode 

chegar a 15% conforme o andar da carruagem. A Europa, 

por sua vez, começou liberando 2% do PIB – mas já avisou 

que pode alcançar 10%. 

>Voltar 

 BC mudou regra para suspender serviço de 

Mastercard e Visa em pagamentos pelo WhatsApp- 

Folha 

Isabela Bolzani 

O Banco Central alterou, na terça-feira (23), o prazo que 

concede a empresas de pagamentos para se adaptarem às 

regras de mercado, em uma decisão que 

permitiu suspender a atuação da Mastercard e da Visa nos 

pagamentos pelo WhatsApp. 



A ordem para que as bandeiras deixassem de processar os 

pagamentos pelo aplicativo de mensagens foi dada na 

mesma terça-feira. 

O BC mudou a redação de uma norma de 2013 e passou a 

ter a prerrogativa de exigir autorização prévia para o início 

das atividades de uma nova estrutura de pagamentos, 

como a que foi criada com a entrada do WhatsApp no 

mercado. 

>Voltar 

 Não faz sentido Itaú ter participação se não acredita 

no modelo de negócio, dizem sócios da XP- Folha 

Isabela Bolzani 

Dois sócios da XP confrontaram publicamente a posição do 

Itáu como acionista da corretora nesta quinta-feira (25). O 

Itaú tem 49,9% da XP. 

Durante transmissão promovida pelo Money Week, evento 

para investidores, o fundador e presidente da XP, Guilherme 

Benchimol, afirmou ter ficado surpreso com a campanha de 

marketing do Itaú Personalité que questionava a atuação de 

agentes autônomos e corretoras independentes, como a XP. 

"É confuso que alguém tenha comprado a sua ação e não 

acredite no seu negócio. Se isso fosse verdade de fato, não 

faria sentido a pessoa continuar como seu acionista", disse 

Benchimol, em uma alusão à sociedade com o banco Itaú. 

"Eu entendo que eles tenham ficado chateados e estão 

tentando vir com algum plano que possa impedir nosso 

crescimento. Mas isso é parte da vida. Como concorrente 



não tenho o que dizer, mas, como acionista, eu acho que as 

palavras não condizem com os atos", afirmou. 

No final da tarde, o sócio diretor da XP, Gabriel Leal, 

reforçou o questionamento. Afirmou, durante entrevista a 

jornalistas, que, caso o Itaú esteja desconfortável ou 

insatisfeito com a atuação da XP no mercado, 

deveria repensar o investimento que fez na corretora. 

>Voltar 

 Pague Menos confirma pedido para oferta inicial de 

ações- Valor 

Maria Luíza Filgueiras 

 Companhia vai buscar cerca de R$ 1,5 bilhão, o que ainda 

será definido no próximo mês 

A rede de farmácias Pague Menos deu entrada na Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) ao seu pedido de registro de 

oferta pública inicial de ações (IPO), conforme adiantou 

mais cedo o Valor. Segundo fato relevante, a decisão foi 

aprovada em assembleia de acionistas realizada nesta 

quintafeira.  

A companhia pretende que a operação esteja com todos os 

trâmites acertados até agosto para que possa aproveitar a 

próxima janela de mercado, disseram fontes. A previsão é 

de listagem efetiva no fim de agosto. 

>Voltar 

 Notre Dame Intermédica compra grupo Santa 

Mônica, de minas, por r$ 233 milhões - Estadão 

Daniele Madureira 



A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica 

informou nesta quinta-feira à noite a aquisição do Grupo 

Santa Mônica, de Minas Gerais. A aquisição foi fechada por 

R$ 233 milhões. 

 

Serão pagos R$ 100 milhões à vista, em dinheiro, na data de 

fechamento da transação, e outros R$ R$ 133 milhões em 

seis parcelas iguais e anuais - descontado o endividamento 

líquido a ser apurado na data de fechamento e abatidas 

eventuais contingências. 

 

Em 2019, o Grupo Santa Mônica faturou R$ 89 milhões, com 

sinistralidade caixa de 74% e lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 14 milhões, com 

margem de 15,9%. O preço de aquisição de R$ 233 milhões 

inclui os imóveis dos dois hospitais, que somam 28 mil 

metros quadrados de área construída. 

 

A Notre Dame passará a deter, de forma indireta, o controle 

do Grupo Santa Mônica, com 89,9% das quotas da SMV 

Serviços Médicos; 92% das quotas do Hospital e 

Maternidade Santa Mônica; 75,2% das quotas da Incord - 

Instituto de Neurologia e do Coração de Divinópolis; e 

86,1% das quotas do Bioimagem Santa Mônica. 

>Voltar 

 Qualicorp 

A Qualicorp, por sua vez, anunciou a aquisição de uma 

carteira de 14 mil vidas da administradora de benefícios 

Clube Care por R$ 20 milhões. A carteira é administrada 



pelo Grupo Assim Saúde, que atua na região metropolitana 

do Rio de Janeiro. Segundo a companhia, o objetivo é 

"reforçar sua presença regionalmente e ampliar o portfólio 

de planos de saúde" por meio das fusões e aquisições. "A 

gente já opera no Rio de Janeiro com uma gama muito 

grande de produtos, Unimed Rio, Bradesco, Amil, e faltava 

esse produto verticalizado, mais competitivo, para 

complementar nossa oferta", afirmou ao Broadcast Elton 

Carlucci, diretor financeiro da empresa. 

>Voltar 

 Cobrança de aluguel opõe lojas e shoppings- Valor 

Adriana Mattos 

Nova fase de negociação começa com a reabertura parcial 

dos empreendimentos 

Shoppings e lojistas entram numa fase de negociação de 

aluguel e condomínio que será mais complexa do que a 

anterior, ocorrida quando as lojas fecharam.  

A questão já começou gerar controvérsia entre as empresas. 

Com a reabertura do setor após junho em São Paulo, os 

shoppings entendem que cabe a retomada de parte do 

definido nos contratos em vigor. Varejistas, por sua vez, já 

começam a pressionar para pagamentos parciais. Em abril e 

maio, com lojas fechadas, houve redução no aluguel ou 

parcelamentos.  

Neste momento os grandes shoppings já informaram 

varejistas que eventuais renegociações serão individuais. 

Isso começou a gerar controvérsia. “É só para tirar o poder 

de negociação conjunta dos lojistas menores”, diz Tito 



Bessa Júnior, presidente da Ablos, associação de lojas 

satélites.  

“Precisa ser individual porque há lojas que reabriram bem e 

outras ainda estão mal. E há aqueles fechados, como 

cinemas e restaurantes”, diz um diretor de shoppings. Os 

empreendimentos começaram nos últimos dias a 

encaminhar boletos com a cobrança do condomínio de 

junho. No começo de julho, passa a ser enviado o boleto do 

aluguel - em alguns casos os dois boletos vão juntos.  

>Voltar 

 Tem de parar com a brincadeira de que o governo 

está ajudando as aéreas, diz presidente da Azul- Folha 

O acordo de compartilhamento de voos anunciado neste 

mês pelas concorrentes Latam e Azul, que chegou a ser 

comparado por analistas do setor a um clinch, movimento 

em que um boxeador abraça o adversário enquanto ganha 

fôlego, é só uma estratégia para salvar a indústria, e não 

encerra a rivalidade da dupla. 

A avaliação é de John Rodgerson, presidente da Azul, que 

há um ano acusava a Latam de ter se unido à Gol para 

matar a Avianca. Na época, elas disputavam espaço em 

Congonhas. Agora, atingidas juntas pela pandemia, lutam 

para sobreviver. 

"Foi uma grande briga nossa com a Latam. Mas foi em um 

aeroporto só. Isso não quer dizer que você não pode fazer 

outros negócios em outros lugares. Vamos pensar em 

resgatar a nossa indústria. A gente não concorre enquanto 

todas as aeronaves estão no chão. A gente sabe concorrer 



quando elas estão voando", diz Rodgerson, que descarta a 

chance de o code share evoluir para uma fusão no futuro. 

>Voltar 

 Depois da Gol, Azul reduz jornada e salário da 

tripulação por 18 meses- Valor 

Cibelle Bouças 

Modelo de acordo é inédito no setor; Latam ainda negocia 

com pilotos e comissários 

A Azul fechou acordo coletivo com o Sindicato Nacional 

dos Aeronautas (SNA) para redução de jornada e de salários 

de pilotos, copilotos e comissários de bordo durante 18 

meses, a partir de julho. Em contrapartida, a empresa 

garante a estabilidade dos empregados nesse período.  

É o segundo acordo do tipo fechado pelo sindicato - o 

primeiro foi firmado com a Gol no dia 4. Acordos coletivos 

com um período tão longo de estabilidade não têm 

precedentes no mundo. A SNA ainda negocia com a Latam.  

No caso da Azul, os tripulantes terão nos próximos 9 meses 

uma redução na remuneração fixa de 45%, com diminuição 

proporcional na jornada. O percentual de redução passa 

para 35% no segundo trimestre de 2021, para 30% e 25% 

nos trimestres seguintes. 

>Voltar 

 Taurus renegocia dívida de R$ 123 milhões e adia 

parcela de junho para agosto 

 



 Banco Inter irá distribuir R$ 16,3 milhões em juros 

sobre o capital próprio 

 

 Siderúrgica Simec cresce com aquisições- Valor 

Ivo Ribeiro 

Grupo mexicano, que começou a produzir aço no Brasil em 

2015, desde então assumiu as usisinas de Cariacica, há dois 

anos, e na semana passada a Itaunense 

Unidade de produção de tarugos da Simec, que iniciou 

operação no Brasil em 2015 com uma usina em 

Pindamonhangaba —  

Ao completar cinco anos de produção de aço longo no 

Brasil, o grupo mexicano Simec se consolida como o 

terceiro maior produtor brasileiro nesse segmento, 

ocupando o lugar que por muito tempo foi do grupo 

Votorantim. Na semana passada, após meses de tratativas 

com herdeiro da família Salera, a Simec concluiu a compra 

da Itaunense, uma laminadora de vergalhões, barras e perfis 

situada em Itaúna (MG). O grupo do empresário itaunense 

Antônio Santos Salera faliu em 1999. No ano seguinte 

arrendou a usina para Belgo-Mineira (atual ArcelorMittal).  

>Voltar 

 Justiça volta a interditar planta da JBS em Passo 

Fundo: MPT 

    (Bloomberg) -- O Tribunal Regional do Trabalho da 4 

Região restabeleceu a interdição da unidade da JBS em 

Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em um mandado de 



segurança ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho e 

outro pela Advocacia Geral da União, segundo comunicado 

do MPT. * A planta deve ficar fechada até que auditores 

fiscais do trabalho confirmem em uma nova inspeção que a 

empresa cumpriu todas as medidas requisitadas 

anteriormente para evitar a contaminação ... 

>Voltar 

 Aliansce Sonae reabre shopping Grande Rio c/ horário 

reduzido 

    (Bloomberg) -- Shopping está funcionando em horário 

reduzido e segue rígido protocolo de reabertura, que visa 

preservar a saúde e o bem-estar de todos os clientes, 

lojistas, colaboradores e parceiros, segundo comunicado. * 

Operações nos segmentos de alimentação e 

entretenimento seguem as restrições impostas pelas 

autoridades locais * Atualmente, vinte e um shoppings do 

portfólio próprio da cia. já voltaram a operar, o que 

corresponde a 68% do total de NOI e 70% da ABL ... 

>Voltar 

 Burger King Brasil rebaixada a equal-weight por 

Morgan Stanley 

    (Bloomberg) -- BK Brasil Operacao e Assessoria a 

Restaurantes SA tem recomendação rebaixada pelo analista 

de Morgan Stanley Javier Martinez De Olcoz para equal-

weight de overweight. * Preço-alvo de R$13,50 implica 

potencial de alta de 28% em relação ao último fechamento. 

Preço-alvo médio é R$15,38 * Burger King Brasil tinha 4 

recomendações de compra, 6 de manutenção, 0 de venda 



>Voltar 

 Totvs rebaixada a performance igual a do segmento 

por Scotiabank 

    (Bloomberg) -- Totvs SA tem recomendação rebaixada 

pelo analista de Scotiabank Andres Coello para 

performance igual a do segmento de performance acima do 

segmento. * Preço-alvo de R$23 implica potencial de baixa 

de 0,3% em relação ao último fechamento. Preço-alvo 

médio é R$24,05 * Totvs tinha 7 recomendações de compra, 

5 de manutenção, 1 de venda anteriormente 

>Voltar 

 

 


