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 Petrobras e Cigás travam disputa por R$ 600 milhões- 

Valor 

Andre Ramalho 

Petroleira tenta resgatar recursos bloqueados em disputa 

judicial com distribuidora de gás do Amazonas 

Em meio ao choque dos preços do petróleo, em 2020, a 

Petrobras tenta desbloquear, na Justiça, uma conta que 

pode lhe render cerca de R$ 600 milhões e ajudar a estatal 

a reforçar o seu caixa num ano difícil. A companhia trava 

uma disputa em torno dos recursos com a distribuidora 

amazonense de gás natural, a Cigás, e aposta em decisões 

favoráveis no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para 

resgatar o dinheiro. A concessionária de gás, por sua vez, 

tenta impedir a transação via Supremo Tribunal Federal 

(STF). 

>Voltar 

 Vale aprova joint venture com a Ningbo Zhoushan 

para o projeto West Iii, na China 

• Anuncia joint venture com chinesa Ningbo Zhoushan 

Port Company Limited  

• Joint venture prevê construção e operação do projeto 

West I no porto de Shulanghu  

• Parceria garante capacidade portuária total de 40 Mtpa 

para empresa  

• Projeto tem valor total plurianual de US$ 624 milhões  

• Vale deterá 50% da joint venture com chinesa  



• Ambas partes pretendem obter empréstimos de até 

65%, mas não menos que 50% do total  

• Contribuição de capital da vale p/ projeto variará entre 

US$ 109 Mi e US$ 156 MI  

• Projeto garantirá capacidade portuária estratégica para 

a Vale na China 

>Voltar 

 Minério de ferro sobe 1,82% em Qingdao, a US$ 

125,72 

 

 Minério dispara 4,80% a 830,00 iuanes em Dalian, na 

volta do feriado de 'primavera chinês, dizem traders 

 

 Venda de debêntures da Vale pode render R$ 4 bi à 

União- Folha 

Nicola Pamplona 

O BNDES espera concluir até o início de 2021 a venda de 

debêntures da mineradora Vale adquiridas no processo de 

privatização da companhia, em 1997. 

A expectativa do banco é que os papéis rendam cerca de R$ 

6 bilhões aos cofres públicos, dos quais R$ 4 bilhões irão 

para a União, dona de dois terços dos 214,3 milhões de 

títulos envolvidos na oferta. Nesta quarta (7), os papéis 

valiam R$ 29,90 no mercado secundário. 

>Voltar 



 Lauro Jardim: China afirma ter encontrado 

coronavírus em carne exportada pelo Brasil 

Quase dois meses depois de a China ter dito que 

encontrara resíduos de coronavírus num lote de asas de 

frango importado do Brasil, as autoridades chinesas voltam 

a fazer a mesma afirmação — só que em relação à carne 

bovina exportada pelo Brasil.  

 

Desta vez, as autoridades chinesas disseram ter detectado 

vestígios de coronavírus na embalagem de carne bovina 

numa inspeção feita no Porto de Dalian, um dos maiores do 

país.  

 

A carne foi produzida pelo frigorífico Minerva, 

especificamente pela unidade localizada em Barretos (SP), 

cidade onde a empresa foi fundada há 96 anos. O Minerva é 

o terceiro maior produtor de carne bovina so Brasil, fica 

atrás somente da JBS e Marfrig. 

>Voltar 

 Minerva encerra negociações para venda da Athena 

Foods- Estadão 

Renato Carvalho 

A Minerva encerrou nesta quinta-feira as negociações para 

venda de sua subsidiária Athena Foods com uma sociedade 

de propósito específico para aquisição (SPAC) listada na 

bolsa norte-americana Nasdaq. A Athena chegou a ser 

avaliada em US$ 1,5 bilhão. 

No fato relevante divulgado ao mercado, a Minerva não dá 

maiores detalhes sobre o fim das tratativas. Só informa que 



os administradores resolveram paralisar a divulgação de 

guidances, já que as informações eram relacionadas à 

venda da Athena Foods. 

>Voltar 

 Concessão de Santos Dumont e Congonhas prevista 

para 2022- Valor 

Daniel Rittner 

Ministério da Infraestrutura deu pontapé inicial ao processo 

para conceder os dois aeroportos, considerados as últimas 

“joias da coroa” administrados pela Infraero 

O Ministério da Infraestrutura deu pontapé inicial ao 

processo de concessão dos aeroportos de Congonhas (SP) e 

Santos Dumont (RJ). Os dois terminais são considerados as 

últimas “joias da coroa” na rede ainda operada pela estatal 

Infraero. 

Ontem, o ministério lançou edital de chamamento público 

de estudos de viabilidade para subsidiar a modelagem das 

concessões de 17 aeroportos, entre os quais estão 

Congonhas e Santos Dumont. 

>Voltar 

 GOL: Vendas brutas consolidadas excedem R$ 800 mi 

em setembro; taxa de ocupação média é de 80% 

• Oferta média de voos em setembro foi de 270/dia, alta 

de 42% ante agosto  

 

• Setembro teve crescimento saudável e tendência deve 

persistir daqui para frente  

 



• Confiamos que ventos favoráveis nos levem a novo 

aumento de capacidade  

 

• Esperamos fechar outubro com 500 voos diários, 60% 

do registrado um ano antes  

 

• Vamos operar 93 aeronaves em outubro; planejamos 

reabertura de mais três bases  

 

• Podemos usar disciplina de capacidade para aumentar 

lucratividade 

 

>Voltar 

 Totvs ainda disputa Linx e pode elevar sua proposta- 

Valor 

Ana Paula Ragazzi 

Grupo vê ‘fresta’ para que sua oferta também seja analisada 

Cosentino: “Queremos que as duas propostas sejam levadas 

aos acionistas”  

A Totvs, finalmente, rompeu o silêncio estabelecido desde o 

início da disputa com a Stone pela Linx, há dois meses. E 

partiu para o ataque. Informa que segue na disputa até o 

final, que está disposta a elevar o valor já oferecido pela 

empresa e que se sente confiante de que vencerá a batalha, 

pois conta com o apoio, colhido em conversas privadas, de 

acionistas da Linx. 

>Voltar 



 Rede D’Or planeja captar até R$ 10 bi em oferta 

primária- Valor 

Beth Koike 

Maior grupo hospitalar do país faz seu registro de companhia 

aberta hoje na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

A Rede D’Or pretende abrir o seu capital em dezembro, 

próxima janela para IPOs, e levantar entre R$ 7,5 bilhões a 

R$ 10 bilhões em sua oferta primária, segundo 

o Valor apurou. 

O maior grupo hospitalar do país faz seu registro de 

companhia aberta hoje na Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). É o primeiro passo formal para um dos IPOs mais 

esperados pelo mercado e que pode precificar a Rede D’Or 

em cerca de R$ 100 bilhões. Em novembro, haverá a 

definição sobre a oferta secundária e acionistas que podem 

reduzir suas participações. A controladora da Rede D’Or é a 

família Moll, com uma participação de 59%, e a outra fatia 

está distribuída com a gestora de private equity Carlyle e o 

fundo soberano de Cingapura (GIC). 

>Voltar 

 Natura fixa em R$ 46,25 preço por ação em oferta 

pública- Valor 

A Natura &Co Holding informou, em Fato Relevante 

enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta 

sexta-feira, que estabeleceu em R$ 46,25 o preço por ação 

em sua oferta pública primária restrita de 121,4 milhões de 

ações, resultando em uma captação de R$ 5.614.750.000,00. 



A oferta será feita no país e no exterior sob a forma de 

American Depositary Shares (ADSs), representados por 

American Depositary Receipts (ADRs). 

>Voltar 

 Wine define faixa de preço e pode levantar R$ 700 

milhões em IPO- Valor 

Álvaro Campos 

Loja virtual de vinhos definiu entre R$ 8,50 e R$ 10,50 a faixa 

indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações 

A loja virtual de vinhos Wine definiu entre R$ 8,50 e R$ 

10,50 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública 

inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o 

meio da faixa indicativa, de R$ 9,50, e o número de 

73.700.000 ações da oferta base, a operação pode 

movimentar R$ 700,150 milhões. 

Há ainda possibilidade de um lote adicional de até 20%, ou 

14.740.000 ações, e suplementar de até 15%, ou 11.055.000 

ações. Nesse caso, ainda considerando o meio da faixa 

indicativa, a oferta total subiria para R$ 945,202 milhões. 

>Voltar 

 Méliuz define faixa de preço e pode levantar R$ 587 

milhões em IPO- Valor 

Álvaro Campos 

O aplicativo de cashback definiu entre R$ 10,00 e R$ 12,50 a 

faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de 

ações (IPO, na sigla em inglês); número de ações da oferta 

base é de 52.173.913 



O aplicativo de cashback Méliuz definiu entre R$ 10,00 e R$ 

12,50 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública 

inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o 

meio da faixa indicativa, de R$ 11,25, e o número de 

52.173.913 ações da oferta base, a operação pode 

movimentar R$ 586,956 milhões. 

>Voltar 

 Um terço dos IPOs neste ano pode resultar em 

problemas- Valor 

Fernanda Bompan e Álvaro Campos 

Afirmação é de Ricardo Knoepfelmacher, fundador da RK 

Partners 

Ricardo Knoepfelmacher, da RK Partners: algumas 

empresas, que estão no limiar de recuperação judicial, 

fizeram IPO —  

Cerca de um terço das ofertas públicas de ações (IPOs, na 

sigla em inglês) já lançadas ou em processo atualmente no 

Brasil é de empresas que poderão enfrentar dificuldades no 

longo prazo, afirmou ontem Ricardo Knoepfelmacher, 

fundador da RK Partners, em “Live do Valor”. Para ele, existe 

certa euforia no mercado e o boom de IPOs no setor 

imobiliário em 2007 sinaliza que nem todas vão sobreviver. 

>Voltar 

 Coluna do Broadcast: Dasa e Sabesp se preparam para 

levantar mais de US$ 1,5 bi em novembro 

Cynthia Decloedt 



Algumas empresas se preparam para testar o apetite dos 

investidores - que deixou de existir na pandemia - por 

títulos de dívidas de empresas, ou debêntures. A 

Diagnósticos da América (Dasa) e a Sabesp estão entre as 

que estão buscando bancos para estruturar emissões de 

debêntures. Também têm consultado gestores para medir a 

demanda dos investidores. Em novembro, a Dasa pretende 

captar em torno de R$ 600 milhões e a Sabesp de R$ 1 

bilhão. Ambas têm rating AAA pelas agências de 

classificação de risco. Será logo após a divulgação do 

balanço do terceiro trimestre e as duas ofertas serão feitas 

com esforços restritos de colocação, ou seja, para até 50 

instituições financeiras. Os bancos, que devem dar garantia 

firme para as emissões, terão de usar portanto uma boa 

estratégia para emplacar as operações, que acontecerão em 

meio à ressaca de pesados saques dos fundos, dos quais só 

agora começam a se recuperar. A Dasa estaria buscando 

remuneração em torno de 2% do CDI. O prêmio ao 

investidor ficaria em torno de 2% acima do CDI, segundo se 

comenta no mercado. 

>Voltar 

 Localiza aprova fusão com Unidas e marca assembleia 

para 12 de novembro- Valor 

A Localiza Rent a Car informou, em Fato Relevante enviado 

à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta noite, que 

seu Conselho de Administração, reunido nesta quinta-feira, 

aprovou a assinatura do Protocolo e Justificação de 

Incorporação de Ações com a Companhia de Locação das 

Américas (Unidas) e a Proposta da Administração à 



Assembleia Geral Extraordinárias Localiza, por meio dos 

quais foram estabelecidos os termos e condições para a 

implementação da combinação dos negócios das 

companhias, mediante a incorporação de ações da Unidas 

pela Localiza. 

>Voltar 

 MRV e Direcional têm trimestre com vendas recordes- 

Valor 

Chiara Quintão 

Juros baixos e investimentos em digitalização contribuíram 

para bom desempenho das incorporadoras mineiras 

A MRV e a Direcional Engenharia - incorporadoras com 

atuação principal no programa habitacional para baixa 

renda - divulgaram, ontem, crescimento de lançamentos e 

recordes de vendas líquidas no terceiro trimestre. Esse 

desempenho se sucede aos respectivos maiores patamares 

de vendas que as duas companhias mineiras tinham 

reportado no segundo trimestre. 

>Voltar 

 Helbor: Vendas contratadas 3T R$ 465,9 mi 

    (Bloomberg) -- Helbor tem vendas contratadas 3T R$ 

465,9 mi, +93% a/a. * Lançamentos 3T R$ 215,7 mi, -18% 

a/a Comunicado: "HELBOR (HBOR-NM) - Outros 

Comunicados ao Mercado - 08/10/20"  

>Voltar 



 Even: Vendas líquidas 3T R$ 480 mi 

    (Bloomberg) -- Even tem vendas líquidas 3T R$ 480 mi, 

+59% t/t, +84% a/a. * Lançamentos 3T R$ 622 mi X R$ 

171,1 mi t/t, R$ 239,5 mi a/a * Distratos 3T R$ 88 mi, +76% 

t/t, R$ 88 mi a/a NOTA: * 5 comprar, 3 manter, 1 vender 

Comunicado: "EVEN (EVEN-NM) - Outros Comunicados ao 

Mercado - 08/10/20"  

>Voltar 

 Wilson Sons: Movimento em terminais Set. -6,4% 

    (Bloomberg) -- Wilson Sons tem Movimento em 

terminais de contêineres na comparação anual Set. -6,4%. * 

Rebocagem Set. +6,3% Comunicado: "WILSON SONS 

(WSON) - Outros Comunicados ao Mercado - 30/09/20"  

>Voltar 

 Camil: Lucro líquido 2T R$ 138,6 mi 

    (Bloomberg) -- Camil tem lucro líquido 2T R$ 138,6 mi X 

R$ 40,1 mi a/a. * Receita líquida 2T R$ 1,91 bi, +59% a/a * 

Ebitda 2T R$ 207,5 mi X R$ 88,7 mi a/a * Margem Ebitda 2T 

10,8% X 11,4% t/t, 7,30% a/a * Lucro A Controladores 2T R$ 

138,6 MI * Receita Líquida 2T R$ 1,91 BI NOTA: * 0 comprar, 

5 manter, 0 vender * Teleconferência 09/10/20 10:00 

(horário de NY), +55 11 4210-1803 senha: Camil 

Comunicado: "CAMIL (CAML-NM) - ... 

>Voltar 

 Light: Raimundo Nonato Alencar de Castro assume 

presidência no lugar de Ana Marta Veloso 

 



 Projeto da Engie no PR é suspenso na Justiça- Valor 

Letícia Fuuchima 

Justiça concedeu liminar para anular licenças do projeto de 

transmissão “Gralha Azul” depois de ONGs entrarem com 

ação civil pública 

Primeiro grande projeto de linhas de transmissão da Engie 

Brasil Energia, o “Gralha Azul”, localizado no interior do 

Paraná, começa a enfrentar uma disputa na Justiça para 

seguir com as obras. O empreendimento é alvo de críticas 

por parte de ONGs e especialistas, que enxergam uma série 

de irregularidades no processo de licenciamento ambiental 

e também uma postura “desrespeitosa” da empresa diante 

das comunidades por onde passam as linhas. 

>Voltar 

 Neoenergia  

A Neoenergia divulgou suas prévias operacionais do 

terceiro trimestre de 2020, e o volume de energia vendido 

pelas suas distribuidoras cresceu 1,33% na comparação com 

o mesmo período de 2019. No acumulado do ano até 

setembro, a energia distribuída pela companhia recuou 

2,50%, ainda refletindo os impactos da covid-19. 

>Voltar 

 Renova  

Energia Em processo de recuperação judicial, o conselho de 

administração da Renova Energia aprovou a venda dos 

ativos relacionados ao Complexo Eólico Alto Sertão III - 

Fase B para a Prima Capital. Os valores da transação não 



foram informados e a operação necessita de aprovação na 

Assembleia Geral de Credores, além da realização de um 

processo competitivo a ser realizado para a alienação da 

UPI Fase B, em trâmite na 2ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo (SP). 

>Voltar 

 Log-In faz parceria para ampliar navegação costeira e 

ligará Manaus a Assunção- Valor 

A Log-In Logística Intermodal informou ao mercado na 

noite desta quinta-feira que ampliará seu serviço de 

navegação costeira com o atendimento ao porto de 

Assunção, no Paraguai. 

A linha ligará os principais portos brasileiros ao Mercosul, 

de Manaus a Assunção, usando serviços marítimos 

regulares já em operação. 

>Voltar 

 JSL  

A JSL informou que o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de 

100% da Moreno Holding, sociedade que detém a 

integralidade da Transmoreno Transporte e Logística. A 

transação, anunciada em agosto, tem valor de R$ 310 

milhões 

>Voltar 

 Carrefour Brasil lança nova plataforma de comércio 

on-line- Valor 

Raquel Brandão 



Compras poderão ser retiradas em 96 lojas físicas 

O Carrefour Brasil lançou hoje uma nova plataforma de 

comércio on-line, visando ampliar sua operação no varejo 

digital. De acordo com a companhia, o novo sistema vai 

fortalecer as operações de marketplace e multicanalidade 

da varejista. 

O lançamento da nova plataforma, desenvolvida pela VTEX, 

já havia sido anunciado pelo presidente Noël Prioux na 

teleconferência com analistas sobre os resultados do 

segundo trimestre, em julho. “Com ou sem Covid-19, vamos 

acelerar as vendas que já eram fortes antes mesmo da 

pandemia… A nova plataforma que vamos lançar vai aportar 

crescimento relevante”, disse Prioux aos analista 

>Voltar 

 Enauta  

A Enauta informou que o total de petróleo e gás produzido 

no terceiro trimestre de 2020 foi de 1,37 milhão de barris de 

óleo equivalente (boe), com média diária de 14,9 mil boe. 

No campo de Manati, a produção total foi de 253,8 milhões 

de m³ de gás e condensado, equivalente a 114,2 milhões de 

m³ referentes à participação de 45% da Enauta no campo. A 

produção diária média foi de 2,8 milhão de m³. 

>Voltar 

 Teles reagem a críticas feitas por superintendente da 

Anatel- Valor 

Rafael Bitencourt 



Abraão Balbino disse que a evolução do mercado tem exigido 

um novo “modelo mental” para as empresas do setor 

As operadoras de telefonia reagiram à declaração do 

superintendente de competição da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), Abraão Balbino, de que a 

evolução do mercado tem exigido um novo “modelo 

mental” para as empresas do setor, conforme publicou 

o Valor na edição de ontem. O incômodo com a fala do 

técnico levou, ao menos, três altos executivos do setor a 

procurar o presidente da agência, Leonardo Euler de 

Morais. 

>Voltar 

 Guararapes  

A Guararapes informa que está inaugurando duas novas 

lojas Carter´s, sendo uma em São Paulo e outra no Rio de 

Janeiro. Além disso, está inaugurando sua segunda loja no 

formato Casa Riachuelo, localizada no Botafogo Praia 

Shopping, também no Rio. No acumulado do ano de 2020, 

são sete novas lojas inauguradas, sendo duas em março, 

duas em setembro e três em outubro. 

>Voltar 

 Eventos corporativos 

• Camil Alimentos: Teleconferência de resultados em 

português e inglês, 11:00 

 

 

 


