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 BNDES retoma conversas para venda de carteira,
dizem fontes
(Bloomberg) -- O BNDES retomou conversas para venda
de algumas das empresas da carteira de ações do
BNDESPar, reiniciando um processo que havia sido
interrompido pela pandemia. O BNDES tem procurado
investidores para discutir a venda da participação
remanescente na Petrobras, na fabricante de celulose
Suzano, na Klabin e na mineradora Vale, disseram três
pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram para
não serem identificadas ...

>Voltar
 Juca Abdalla barra União no conselho da PetrobrasValor
André Ramalho e Juliana Schincariol
Banqueiro Juca Abdalla se junta a fundos e consegue eleger
mais um representante dos minoritários em assembleia da
Petrobras
Eduardo Bacellar: presidente do conselho de administração
foi reeleito para novo mandato e é um dos conselheiros não
independentes no colegiado da estatal —
O banqueiro Juca Abdalla foi o protagonista da assembleia
de acionistas da Petrobras que definiu, na madrugada de
ontem, a composição do conselho de administração da
estatal até 2022. O jogo das cadeiras manteve a União com
sete assentos, mas o governo teve frustrada a tentativa de
ampliar sua presença no colegiado e, pelo contrário, viu os
minoritários - por meio de um voto múltiplo articulado por
Abdalla e investidores estrangeiros - aumentarem de dois
para três cadeiras a sua representatividade no CA.
>Voltar
 Minério de Ferro Qingdao US$ 109,39

-0,66%

 Eneva vai ao BNDES com nova oferta pela AES TietêValor
Letícia Fucuchima

Em nova estratégia, companhia busca o BNDES, maior
acionista da Tietê, antes de submeter oferta à administração
da geradora renovável
Zinner: “Negócio cria plataforma de geração de energia
muito mais eficiente” —
Após uma investida frustrada, a Eneva retomou seu plano
de incorporar a concorrente AES Tietê com uma nova
ofensiva. Ontem, entregou ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), maior
acionista da Tietê, com 28,4% do capital social, uma
proposta que visa adquirir 100% das ações da geradora
controlada pela americana AES Corporation.
>Voltar
 Lauro Jardim: A proposta da Eneva pela AES Tietê não
agradou ao BNDES*
Nao foi recebida com qualquer entusiasmo no BNDES,
muito pelo contrário, a proposta revisada da Eneva pela AES
Tietê com pagamento 90% em ações.
O salto comando do banco avalia que a proposta não
atende aos seus objetivos de desinvestimento, que tem
como objetivo levantar recursos para fortalecer o caixa.
A tendência do BNDES agora é fechar a venda em dinheiro
para a AES Corporation.
>Voltar
 Cemig vai automatizar a rede de distribuição elétrica
em 614 cidades- Valor
Letícia Fucuchima

Investimento da companhia elétrica, que será realizado neste
ano, será de R$ 190 milhões
A Cemig está investindo R$ 190 milhões neste ano em
equipamentos para automatizar a rede de distribuição de
energia elétrica em 614 cidades de sua área de concessão.
O plano envolve a instalação de dois tipos de religadores
automáticos, aparelhos que ajuda a detectar interrupções
no fornecimento de energia e agilizam o restabelecimento
do serviço, diminuindo a quantidade de consumidores
afetados quando há falta de energia.
>Voltar
 Engie aprova emissão R$ 340 mi em debêntures
(Bloomberg) -- Empresa aprova 1ª emissão de
debentures, segundo comunicado ao mercado. * Emissão
em 2 séries para investidores qualificados: ** Na 1ª série,
vencimento 15/04/2028; remuneração IPCA+6,25%/ano **
Na 2ª série, vencimento 15/10/2036; remuneração
IPCA+7,50%/ano
>Voltar
 Oferta da Highline pela operação móvel da Oi gera
reação de rivais- Globo
Bruno Rosa
O grupo formado por TIM, Claro e Vivo já ensaia uma
reação à oferta feita pela Highline, empresa controlada pela
gestora americana Digital Colony, para comprar a operação
móvel da Oi, que tem preço mínimo de R$ 15 bilhões. O
interesse da Digital Colony foi antecipado pelo GLOBO. Na
noite de quarta-feira, a companhia carioca informou

que fechou exclusividade com a empresa, pegando boa
parte do mercado de surpresa.
A estratégia da Highline, que no Brasil é dona de
infraestrutura de telecomunicações, seria comprar a
operação móvel da Oi e, por meio de leilão, vender os
quase 34 milhões de clientes da empresa. Uma das
possibilidades na mesa é fechar o acordo com a mineira
Algar.
>Voltar
 Anatel tem plano para pacificar teles e radiodifusãoValor
Rafael Bitencourt
Projeto na Amazônia, de R$ 600 milhões, seria a solução
Para Leonardo de Morais, a digitalização do sinal de TV no
interior deixou uma folga de R$ 100 milhões para investir —
Um projeto de R$ 600 milhões dedicado a levar redes de
banda larga de alta capacidade à Amazônia é a aposta do
presidente da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), Leonardo Euler de Morais, para pacificar os ânimos
de operadoras de telefonia e emissoras de TV que divergem
sobre a aplicação do saldo de investimento do último leilão
da quarta geração (4G).
Em entrevista ao Valor, Morais disse que a proposta já foi
levada ao novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e
ao vice-presidente Hamilton Mourão, que passou a
comandar as principais ações federais de combate ao
desmatamento e preside o Conselho da Amazônia.

>Voltar
 Mercado imobiliário vendeu mais do que esperava na
pandemia- Folha
Quando a pandemia começou, em março, e as medidas de
restrição de circulação fecharam os estandes do mercado
imobiliário, o setor se preparou para um cenário de vendas
catastrófico. O primeiro semestre terminou com R$ 8
bilhões em lançamentos adiados. Mas quando chegou o
resultado, ficou bem acima das expectativas, segundo o
Secovi-SP (sindicato da habitação).
Se entre janeiro e junho de 2019 foram 20 mil unidades
lançadas e 19,6 mil vendidas, neste ano, no mesmo período,
o mercado lançou apenas 10 mil unidades, mas vendeu 16,8
mil, ou seja, houve uma queda de 50% nos lançamentos,
mas de apenas 14% nas vendas. Em outras palavras, os
estoques diminuíram.
>Voltar
 Financiamento imobiliário com recursos da poupança
soma R$ 9,3 bi em junho, alta de 53%- Valor
Talita Moreira
Volume liberado pelos bancos alcançou R$ 43,4 bi no
primeiro semestre, alta de 29%, segundo Abecip, que projeta
avanço de 12% no ano
Os financiamentos com recursos da poupança para
aquisição e construção de imóveis avançaram 53% em
junho, para R$ 9,3 bilhões, a despeito da pandemia de
covid-19. O volume liberado pelos bancos alcançou R$ 43,4
bilhões no primeiro semestre, com alta de 29%, segundo a

Abecip, associação das instituições financeiras que atuam
no crédito imobiliário.
>Voltar
 Positivo vence licitação do TSE para compra de novas
urnas eletrônicas- Valor
Luísa Martins
Cerca de 54 mil equipamentos serão comprados ainda este
ano ao custo de R$ 241 mi, mas, em razão de atrasos, não
serão utilizados nas eleições de novembro
Com a maior nota na etapa de testes técnicos e o menor
preço oferecido para a compra de até 180 mil novas urnas
eletrônicas, a empresa Positivo Tecnologia foi declarada
vencedora de uma licitação milionária do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Cerca de 54 mil equipamentos serão
comprados ainda este ano ao custo de R$ 241 milhões,
mas, em razão de uma série de atrasos, não serão utilizados
nas eleições de novembro.
>Voltar
 Arezzo&Co passa da defesa ao ataque- Valor
Gustavo Brigatto e Cibelle Bouças
Companhia adaptou produção à pandemia e estuda
consolidar-se como uma plataforma de marcas
“Estamos trabalhando muito rápido, lançando coleções
novas a cada 15 dias”, disse Alexandre Birman, durante live
feita pelo Valor ontem —
A Arezzo&Co já saiu da fase de defesa e adaptação às
dificuldades trazidas pela pandemia e está em modo de

ataque, segundo seu presidente, Alexandre Birman. Em Live
feita pelo Valor ontem, o executivo disse que o momento é
desafiador, mas que a companhia pretende continuar
avançando e ganhar participação de mercado. “Estamos
trabalhando muito rápido, lançando coleções novas a cada
15 dias”, disse. Desde o início da pandemia, a Arezzo já
lançou cinco coleções para lojas físicas e comércio
eletrônico.
>Voltar
 Irani abre caminho para plano de R$ 1,2 bi- Valor
Stella Fontes
Companhia levantou R$ 405 milhões com oferta subsequente
de ações, que serão investidos em projetos de crescimento e
modernização, e migrará para o Novo Mercado
Sergio Ribas, presidente: Foco dos investimentos previstos
até 2025 está em redução de custos e competitividade —
Uma das maiores fabricantes de papéis para embalagem do
país, a catarinense Irani Papel e Embalagem emplacou a
oferta de ações que há anos mantinha no radar,
pavimentando o caminho para outros dois grandes
projetos: a execução de investimentos que totalizam R$ 1,2
bilhão até 2025 e a migração para o Novo Mercado da B3.
A operação também coroa um período de trabalho árduo
para reestruturação de seus passivos financeiros, que incluiu
a venda de ativos, e preparação para o novo ciclo de
crescimento.
>Voltar

 Klabin deve votar royalty em outubro- Valor
Stella Fontes
Prazo considera o período de coleta de documentos
necessários à operação e 30 dias de antecedência exigidos
para convocação da assembleia de acionistas
A assembleia de acionistas que vai deliberar sobre a nova
proposta de incorporação da Sogemar pela Klabin, com
extinção do pagamento de royalties por uso da marca a
controladores, deve ser convocada para outubro, segundo
fontes. O prazo considera o período de coleta de
documentos necessários à operação e 30 dias de
antecedência exigidos para a convocação.
>Voltar
 Alimentação
Atenção para nomes como Burger King Brasil e IMC. De
acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop), 91% dos lojistas do ramo de
alimentação de shoppings de São Paulo afirmam que o
movimento de clientes caiu após a reabertura do comércio.
55% deles consideram o fluxo 'muito baixo', e 36% veem
movimento 'baixo'. O levantamento, feito junto aos
associados da Alshop na capital paulista, foi encerrado em
16 de julho. A pesquisa mostra ainda que 64% dos
comerciantes atribuem o baixo movimento ao fechamento
dos shoppings no horário de almoço.
"No caso de São Paulo, a abertura está concentrada no final
do dia e temos insistido com o governo estadual e com a
prefeitura na ampliação para 8 horas de funcionamento

nesse momento", afirmou o presidente da Alshop, Nabil
Sahyoun.
>Voltar
 Fabricantes e o varejo de materiais têm expectativas
mais otimistas- Valor
Chiara Quintão
Indústria e varejo do segmento tendem a obter, neste ano,
faturamento em linha com o registrado em 2019
A indústria e o varejo de materiais de construção tendem a
obter, neste ano, faturamento em linha com o registrado
em 2019, segundo Antonio Serrano, presidente da Juntos
Somos Mais, empresa da qual Votorantim Cimentos, Gerdau
e Tigre são sócias. “Somos um setor de sobreviventes. As
empresas estão acostumadas a lidar com crises”, afirma.
Antes da pandemia de covid-19, havia expectativa de
crescimento de 5% a 10% no faturamento da indústria e do
varejo, de acordo com Serrano.
>Voltar
 Carrefour
Atenção para os papéis do varejo alimentar. Ontem, o vicepresidente do grupo Carrefour, Stephane Engelhard,
afirmou que os resultados da empresa devem ser positivos
no segundo trimestre. Entretanto, os efeitos do aumento do
desemprego, que ainda não foram sentidos, podem chegar
no segundo semestre, avaliou o executivo. Ele considerou
que o fim do auxílio emergencial deve pressionar a renda

da população, e a crise deve se acentuar entre o terceiro
trimestre e o início de 2021.
Junqueira, da Gauss, considera que a fala pode não ter
grande influência nos preços a curtíssimo prazo, mas que
vai no sentido oposto ao das perspectivas do mercado. "Dá
uma perspectiva de que a situação vai piorar, em um
momento em que vemos os indicadores melhorando",
afirma. Segundo ele, a afirmação poderia ser aplicada a
outros setores ligados ao nível de renda da população,
como o varejo de moda.
>Voltar
 BTG e XP
Atenção ainda para os desdobramentos da disputa entre XP
e BTG Pactual nas plataformas de investimentos. Ao
possibilitar que o maior escritório de agentes autônomos
da XP, o EQI, ganhe independência e vire uma corretora, o
BTG abriu uma nova fronteira de concorrência no setor,
hoje dominado pela empresa criada por Guilherme
Benchimol.
A estratégia dá musculatura ao EQI e a outros escritórios
que eventualmente adotem o mesmo modelo para bater de
frente com a líder de mercado. Após captar R$ 2,6 bilhões
no recente follow on, o BTG tem conversado com outros
escritórios, e não descarta comprar participação em
plataformas que buscam sócios. No EQI, o banco deve ficar
com 49,9% do negócio após a transformação em corretora,
que depende de aprovação do Banco Central.

Em tempo: a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deve
deixar para 2021 as mudanças na instrução 497, que regula
a profissão de agente autônomo de investimentos. O ponto
mais polêmico é o da exclusividade dos agentes na
distribuição de valores mobiliários - hoje, determinados
produtos, como os de renda variável, só podem ser
distribuídos através de uma plataforma. A CVM discute o
fim dessa exclusividade.
>Voltar
 JBS/CEO: Produção de carne nos EUA normal após
paralisações
(Bloomberg) -- Produção de carne nos EUA voltou a
“níveis normais” após a onda de paralisações de fábricas em
razão de surtos de coronavírus, André Nogueira, CEO das
operações da JBS nos EUA, afirmou na noite de quinta-feira
em um webinar. * Nesta semana, a produção da JBS nos
EUA está acima do mesmo período do ano passado, mesmo
com as medidas adotadas para evitar a contaminação por
Covid-19 entre os trabalhadores ** “Para minha surpresa, a
produção ...
>Voltar
 MPT pede afastamento de todos os funcionários da
JBS em Colíder
(Bloomberg) -- O Ministério Público do Trabalho ajuizou
na quarta-feira uma ação civil pública com pedido de
liminar solicitando o afastamento, sem prejuízo de
remuneração, de todos os colaboradores da planta da JBS
em Colíder, Mato Grosso, segundo comunicado do MPT. *

Procuradores também pedem que a Justiça do Trabalho
obrigue a JBS a realizar, a partir do 10º dia de afastamento,
testagem de todos os funcionários para Covid-19 * O MPT
requer ainda cumprimento de ...
>Voltar
 Cade faz reunião extraordinária em 30/7 sobre
Hypera-Boehringer
(Bloomberg) -- Sessão extraordinária do plenário do
Cade terá transmissão ao vivo pelo site do conselho e canal
no YouTube e ocorrerá às 10:00, segundo comunicado. *
NOTA de 2/julho:Superint. Cade Recomenda Aprovar
Hypera- Boehringer por Acordo
>Voltar
 Credor contesta US$ 1,3 bi à Latam- Valor
Cibelle Bouças
Proposta de financiamento foi apresentada pela Oaktree
Capital Management e suas empresas afiliadas
Um grupo de credores que detêm bônus do grupo Latam
Airlines protocolou ontem uma petição no tribunal de
falências de Nova York, nos Estados Unidos, questionando a
proposta de financiamento no valor de US$ 1,3 bilhão
apresentado no dia 9 de julho pela Oaktree Capital
Management e suas empresas afiliadas. O empréstimo será
no modelo DIP (debtor-in-possession, em inglês), que dá ao
credor prioridade para quitar dívidas na recuperação
judicial.
>Voltar

 Usiminas elevada a outperform por Itau BBA; preçoalvo R$9
(Bloomberg) -- Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA
Usiminas tem recomendação elevada pelo analista de Itau
BBA Securities Daniel Sasson para outperform de market
perform. * Preço-alvo de R$9 implica potencial de alta de
23% em relação ao último fechamento
>Voltar
 Gerdau elevada a outperform por Itau BBA; preçoalvo R$20
(Bloomberg) -- Gerdau SA tem recomendação elevada
pelo analista de Itau BBA Securities Daniel Sasson para
outperform de market perform. * Preço-alvo de R$20
implica potencial de alta de 22% em relação ao último
fechamento. Preço-alvo médio é R$16,17 Próximos
catalisadores: * Relatório trimestral: 5 de ago.
>Voltar
 Alupar elevada a compra por Banco do Brasil; preçoalvo R$28
(Bloomberg) -- Alupar Investimento SA tem
recomendação elevada pelo analista de Banco do Brasil SA
Rafael Dias para compra de market perform. * Preço-alvo de
R$28 implica potencial de alta de 17% em relação ao último
fechamento. Preço-alvo médio é R$28,60
>Voltar

 CPFL elevada a compra por Goldman; preço-alvo
R$35
(Bloomberg) -- CPFL Energia SA tem recomendação
elevada pelo analista de Goldman Sachs Pedro Luiz
Manfredini para compra de neutra. * Preço-alvo de R$35
implica potencial de alta de 11% em relação ao último
fechamento. Preço-alvo médio é R$37,18 Próximos
catalisadores: * Reunião Anual: 27 de julho
>Voltar
 Lojas Americanas elevada a overweight por Morgan
Stanley
(Bloomberg) -- Lojas Americanas SA tem recomendação
elevada pelo analista de Morgan Stanley Andrew Ruben
para overweight de equal-weight. * Preço-alvo de R$42
implica potencial de alta de 17% em relação ao último
fechamento. Preço-alvo médio é R$37,33
>Voltar

