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 União contém avanço de minoritários no conselho de 

administração da Petrobras- Valor 

Andre Ramalho e Grabiela Ruddy 

Governo emplacou sete das oito cadeiras em eleição pela 

assembleia geral extraordinária (AGE) 

A União conseguiu conter o avanço pretendido pelos 

acionistas minoritários dentro do conselho de 

administração da Petrobras, ao emplacar sete das oito 

cadeiras no colegiado em jogo na assembleia geral 

extraordinária (AGE) desta segunda-feira. Com o resultado, 

a atual relação de sete membros indicados pelo governo 

para três cadeiras ocupadas pelos investidores segue 

mantida. Em meio a contestações dos investidores sobre o 

processo, Marcelo Gasparino, único nome ligado aos 

minoritários eleito, promete renunciar, a fim de provocar 

um novo pleito – que ocorre em meio à troca no comando 

da empresa, por interferência do presidente Jair Bolsonaro. 

>Voltar 

 FUP comemora destituição de Roberto Castello 

Branco da presidência da Petrobras - Valor. 

Gabriela Ruddy e André Ramalho,  

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus sindicatos 

comemoraram a destituição do ex-presidente da Petrobras. 

Roberto Castello Branco, de sua vaga no conselho de 

administração da estatal. 

Com a decisão da assembleia geral extraordinária (AGE) 

realizada hoje, Castello Branco deixa de ser presidente da 

estatal. O general da reserva, Joaquim Silva e Luna, indicado 



pelo governo para assumir a presidência da Petrobras, foi 

eleito conselheiro hoje, o que abre espaço para que o 

militar seja efetivado no comando da estatal. 

>Voltar 

 PetroRio comunica reservas maiores - Valor. 

Erica Martin  

Campos de Polvo, Tubarão Martelo (TBMT) e Frade tiveram 

aumento de 7,7 milhões de barris (bbl) em reservas provadas 

A PetroRio comunicou ontem que a nova certificação de 

suas reservas e recursos, elaborada pela DeGolyer & 

MacNaughton, apontou que as reservas de óleo dos 

campos de Polvo, Tubarão Martelo (TBMT) e Frade tiveram 

aumento de 7,7 milhões de barris (bbl) em reservas 

provadas (1P) em 1º de janeiro deste ano, com relação ao 

último relatório de 30 de abril de 2020.  

>Voltar 

 Petrorio: Conselho elege Milton Salgado Rangel Neto 

para CFO 

    (Bloomberg) -- Roberto Bernardes Monteiro renunciou 

ao cargo, segundo comunicado ao mercado. * Rangel Neto 

ingressou na Petrorio em 2015 como gerente de Tesouraria 

e foi promovido a gerente executivo de Finanças em 2017  

>Voltar 

 Venda de títulos da Vale rende R$ 11,5 bi ao BNDES - 

Estadão. 

Cynthia Decloedt 



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) arrecadou cerca de R$ 11,5 bilhões na venda de 

debêntures perpétuas da Vale, que são títulos emitidos pela 

mineradora em sua privatização, em 1997, e que pertenciam 

ao banco e à União.  

Conforme apurou o Estadão/Broadcast, o preço 

estabelecido para a venda ficou em R$ 53,50 por debênture, 

excluindo R$ 2,76 em dividendos que foram pagos há 

poucos dias. O resultado ficou abaixo das expectativas de 

mercado.  

A demanda teria sido o equivalente a duas vezes a oferta 

base, que era de 142 milhões debêntures. Diante disso, 

observou uma fonte, o BNDES vendeu o lote adicional de 

72,3 milhões de debêntures. No total, a oferta soma 214,3 

milhões de unidades, ou 55% dos papéis emitidos pela 

companhia em 1997.  

>Voltar 

 Juiz autoriza recuperação judicial da Samarco e 

suspende execução de dívidas 

O juiz Adilon Cláver de Resende, da 2ª Vara Empresarial de 

Belo Horizonte, determinou a recuperação judicial da 

Samarco, joint venture da Vale com a BHP Billiton, e 

suspendeu por 180 dias todas as execuções de dívidas 

contra a mineradora. A empresa foi uma das responsáveis 

pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana 

(MG), que matou 19 pessoas e poluiu rios de Minas Gerais e 

Espírito Santo. Na decisão, o juiz afirma que a Samarco 

‘merece ter preservado o exercício de suas atividades 

empresariais, a fim de que possa continuar a cumprir a 



função social e econômica que lhe incumbe’, publica o 

Estadão. 

>Voltar 

 Minério de ferro cai 0,76% em Qingdao, cotado a US$ 

173,25 a tonelada 

 

 Governo chama siderúrgicas e setores consumidores 

para reunião sobre oferta de aço- Estadão 

Wagner Gomes 

O governo chamou mais uma vez as siderúrgicas e os seus 

principais clientes para discutir medidas que garantam o 

abastecimento de aço no País. O encontro está marcado 

para a próxima quarta-feira, às 17 horas, com o secretário 

de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério 

da Economia, Carlos da Costa. Ele vem desde o ano passado 

intermediando as conversas dos usineiros com os 

representantes da construção civil, que já entraram com 

pedido de redução de alíquota de importação, máquinas e 

equipamentos, setor automotivo e de eletroeletrônicos. O 

debate também tem girado em torno da alta nos preços e 

dos prazos de entrega. 

>Voltar 

 ANTT propõe alta de pedágio para repor perdas da 

pandemia 

Após 13 meses de pandemia, as concessionárias de 

rodovias federais vão finalmente receber uma proposta de 

reequilíbrio econômico-financeiro da Agência Nacional de 



Transportes Terrestres (ANTT). A diretoria colegiada do 

órgão regulador deverá votar hoje uma resolução que prevê 

reajustes extraordinários das tarifas de pedágio a fim de 

recompor receitas perdidas pelas operadoras em 

decorrência dos impactos à atividade econômica. O texto 

ainda é preliminar e vai ficar em audiência pública por 30 a 

45 dias. A Associação Brasileira de Concessionárias de 

Rodovias (ABCR) estima ter acumulado perdas de R$ 1,3 

bilhão entre março e junho do ano passado, durante o auge 

das restrições à mobilidade na primeira onda de covid-19. 

O cálculo leva em consideração contratos celebrados com 

governos estaduais, informa o Valor. 

>Voltar 

 GPA: Casino prepara aumento de capital da Cdiscount 

 O GPA disse ontem que foi informado pelo seu 

controlador, Grupo Casino, sobre o início dos "trabalhos 

preparatórios para potencial aumento de capital da 

Cdiscount", subsidiária direta da Cnova - na qual o GPA 

detém 34,17% do capital social. A operação tem como 

objetivo habilitar o Cdiscount a acelerar seu plano de 

crescimento e pode também incluir uma oferta secundária 

de ações detidas pelo GPA.  

>Voltar 

 Oi e BTG fecham acordo de R$ 12,9 bi - Estadão. 

Circe Bonatelli e Felipe Laurence 

A operadora Oi, que está em recuperação judicial desde 

2016, deu um novo passo na venda de ativos para garantir 

sua sobrevivência: aceitou proposta vinculante para se 



desfazer do controle da empresa de fibra óptica InfraCo, 

segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 12. A 

companhia deve ficar com o BTG Pactual e a Globenet - 

desde fevereiro, as partes estavam em negociações exclusivas 

sobre o ativo. O total da operação é de R$ 12,9 bilhões.  

Após a incorporação da InfraCo, BTG e Globenet deterão 

ações representativas de 57,9% do capital social votante e 

total do negócio; a Oi permanece como sócia minoritária no 

ativo. Com o anúncio, o BTG deixa para trás o fundo norte-

americano Digital Colony, que também havia feito uma 

proposta pela InfraCo.  

>Voltar 

 Embraer quer estrangeiro no conselho de 

administração - Valor. 

Stella Fontes  

Fabricante caminha para voltar a ter membros estrangeiros 

no comitê de estratégia e no colegiado após 20 anos 

A Embraer caminha para voltar a ter, após cerca de 20 anos, 

membros estrangeiros no conselho de administração. O 

primeiro passo nessa direção será dado via comitê de 

assessoramento ao órgão, ainda em 2021. A companhia 

está buscando dois nomes com esse perfil para o Comitê de 

Estratégia e Inovação (CESTI) e, futuramente, a ambição é 

ter pelo menos um membro estrangeiro no próprio 

colegiado, refletindo na governança sua atuação global.  

>Voltar 



 Brmalls retoma operação em quatro shoppings, e 

passa a ter 18 abertos 

 A BRMalls retomou as operações de quatro shopping 

centers nos últimos dias. Foram reabertos o Center 

Shopping Uberlândia (MG), no dia 07, o Norte Shopping e o 

Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 09, e o Shopping 

Estação Cuiabá (MT), no dia 10. Agora, a companhia tem 18 

unidades abertas, equivalentes a 62,7% da Área Bruta 

Locável (ABL) total e 59,5% da ABL própria, além de 53,6% 

das receitas operacionais (NOI) em 2019.  

>Voltar 

 Mercado de imóveis apresentará um avanço de 5% a 

10% neste ano- Estadão 

Samuel Ferreira da Silva, gestor imobiliário do Grupo MBL 

(Silva Empreendimentos e Fonsil) 

O mercado imobiliário brasileiro está passando como um 

trator pela crise econômica provocada pela pandemia, e as 

projeções indicam para 2021 um crescimento de 5% a 10% 

em relação ao ano passado. A expectativa é da Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC). 

O otimismo é impulsionado pela expectativa de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) na casa dos 

3,5%, as taxas de juros sugadas pela Selic a patamares 

baixíssimos e até mesmo pela aproximação da reforma 

tributária, que poderá elevar ainda mais o desempenho do 

setor. 

>Voltar 



 Financiamento imobiliário pode ter recorde em 2021 - 

Valor. 

Sérgio Tauhata  

Abecip prevê crescimento perto de 30% ante 2020 para R$ 

160 bilhões em novas concessões 

O crédito imobiliário deve bater novo recorde neste ano, 

apesar do cenário de recrudescimento da pandemia e do 

início de um novo ciclo de alta de juros. Segundo projeções 

da Associação Brasileira das Entidades de Crédito 

Imobiliário e Poupança (Abecip), as novas concessões de 

financiamento habitacional podem fechar 2021 com um 

volume de R$ 160 bilhões, ou seja, 27% acima do verificado 

em 2020, que até o momento ostenta o título de melhor 

ano do setor.  

>Voltar 

 Vendas de cimento crescem 19% no trimestre - Valor. 

Chiara Quintão  

Ainda não está claro, segundo a entidade que representa 

indústria do setor, quanto dessa expansão será mantida 

As vendas de cimento tiveram forte crescimento de 19%, no 

primeiro trimestre, para 15,3 milhões de toneladas, 

informou ontem o Sindicato Nacional da Indústria do 

Cimento (SNIC), mas ainda não está claro quanto da 

expansão registrada até agora será mantida no acumulado 

do ano, segundo o presidente da entidade, Paulo Camillo 

Penna. Em março, foi registrado aumento de 34,6% da 

comercialização, ante o mesmo mês de 2020, para 5,5 

milhões de toneladas.  



>Voltar 

 Cyrela  

A Cyrela reportou R$ 421 milhões em volume de 

lançamentos no primeiro trimestre de 2021, queda de 

60,4% ante o mesmo período de 2020. Já as vendas líquidas 

contratadas no quarto trimestre somaram R$ 1,031 bilhão, 

valor 21,9% superior ao registrado no mesmo intervalo do 

ano anterior, mas 44,6% abaixo do quarto trimestre de 

2020. "Embora os lançamentos tenham ficado 

significativamente abaixo, devido a restrições na pandemia, 

o volume de vendas cresceu 22% ano contra ano, 

beneficiado pelas vendas robusta de estoque. Mantemos 

nossa perspectiva positiva para a companhia no médio 

prazo e reiteramos compra", apontaram os analistas Renan 

Manda e Lucas Hoon, da XP Investimentos. Já o Citi aponta 

que a prévia veio fraca devido aos efeitos da pandemia. 

 Cyrela aprova emissão de R$ 600 mi em debêntures 

simples 

    (Bloomberg) -- Conselho de administração aprovou a 14ª 

emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, 

disse a Cyrela em comunicado. * Emissão em série única 

para investidores qualificados * Notas com vencimento em 

17/maio/2026; remuneração será 100% da taxa DI + spread 

de até 1,69% * Recursos captados serão usados para 

fortalecer capital de giro da companhia *  

>Voltar 



 Direcional tem crescimento de 311% em lançamentos 

no 1tri21 e recorde de vendas em março 

 A Direcional Engenharia registrou crescimento de 311% 

nos lançamentos do primeiro trimestre em relação ao 

mesmo período do ano passado, totalizando um valor geral 

de vendas (VGV) de R$ 575 milhões. A incorporadora 

mineira desenvolve empreendimentos enquadrados no 

programa Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa Minha 

Vida) e teve recorde de vendas nos primeiros três meses do 

ano. As vendas líquidas contratadas da companhia 

somaram R$ 515 milhões no primeiro trimestre, avanço de 

73% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

>Voltar 

 Ânima educação aprova emissão de r$ 2,5 bilhões em 

debêntures 

 A Ânima Educação aprovou ontem a terceira emissão de 

debêntures simples da companhia, não conversíveis em 

ações, em duas séries, no valor de R$ 2,5 bilhões, com valor 

unitário de R$ 1 mil. A data da emissão, com esforços 

restritos, é 15 de abril. Segundo o grupo educacional, os 

recursos captados com a emissão serão destinados à 

aquisição de 100% do grupo Laureate no Brasil. 

>Voltar 

 Pandemia levou Moura Dubeux a postergar projetos 

para abril - Valor. 

Chiara Quintão  



Mesmo com a redistribuição dos projetos ao longo do ano, 

incorporadora mantém metas para 2021 

A Moura Dubeux postergou para este mês dois projetos 

que estavam previstos para março. O adiamento resultou 

das condições de mercado decorrentes do agravamento da 

pandemia de covid-19, segundo o presidente da 

incorporadora, Diego Villar. Em Salvador e no Recife, onde 

os empreendimentos serão desenvolvidos, as visitações aos 

plantões de vendas voltaram, recentemente, a ser 

permitidas com restrições, após suspensão no mês passado.  

>Voltar 

 Tráfego nas estradas administrada pela Ecorodovias 

sobe 63,5% no período entre 5 e 11 de abril 

O volume consolidado de tráfego nas estradas 

administradas pela Ecorodovias registrou alta de 63,5% 

entre 5 e 11 de abril, na comparação com o mesmo 

intervalo do ano passado. Em comunicado divulgado nesta 

manhã, a empresa informou também que, no acumulado do 

ano, a alta é de 12,8%. Ontem, ação da Ecorodovias 

(#ECOR3) encerrou o pregão em queda de 0,51%, a R$ 

11,70. (Priscila Arone) 

>Voltar 

 Cogna  

O conselho de administração da Cogna elegeu Frederico da 

Cunha Villa para o cargo de Diretor de Relações com 

Investidores. O executivo irá substituir Bruno Giardino 

Roschel de Araujo, que renunciou ao cargo e irá atuar 

exclusivamente como Diretor Financeiro e de Relações com 



Investidores da subsidiária do grupo, a Vasta Platform 

Limited. 

>Voltar 

 PicPay entra no varejo de produtos de consumo - 

Valor. 

Adriana Mattos  

Contratos com lojistas e indústrias estão sendo negociados 

O PicPay, aplicativo que opera como uma carteira digital, 

vai estender a operação para ser um shopping center virtual 

- negócio explorado por Amazon, B2W, Mercado Livre, 

Magazine Luiza e Via Varejo. Será a primeira incursão da 

empresa, controlada pelo Banco Original, da holding J&F, 

no varejo on-line de bens de consumo, e os contratos com 

lojistas e indústrias já começaram a ser negociados. 

>Voltar 

 Exportação de calçados cresce com dólar e vacina nos 

EUA - Valor. 

Raquel Brandão  

Fabricantes brasileiros projetam crescimento de 13% nas 

vendas ao exterior em volume neste ano 

As vendas de calçados para o exterior estão ganhando 

tração no começo deste ano, impulsionadas pela 

valorização do dólar ante o real e pelo avanço da vacinação 

no restante do mundo, em especial nos Estados Unidos. A 

análise é da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados).  



No mês de março, foram embarcados 12,3 milhões de 

pares, que geraram US$ 70,84 milhões, aumento de 38,5% 

em volume e queda de 4,5% em receita no comparativo 

com o mesmo mês do ano passado. No comparativo com 

fevereiro, houve crescimento de 23,3% em volume e de 15% 

em receita.  

>Voltar 

 Neoenergia pagará R$ 200,7 mi em dividendo 

adicional até 31/dez 

    (Bloomberg) -- Acionistas da Neoenergia aprovaram a 

distribuição de R$ 200,7 mi em dividendos adicionais, 

correspondentes a R$ 0,1653481665 por ação ordinária, 

segundo comunicado ao mercado. * Pagamento dos 

dividendos será feito de forma individualizada a cada 

acionista até 31/dez., sem atualização monetária e com 

base na posição acionária de 12/abril * Ações serão 

negociadas ex-direito partir de 13/abril  

>Voltar 

 Minerva: Acionistas aprovam dividendos adicionais 

de R$ 384,3 mi 

    (Bloomberg) -- Assembleia de acionistas aprovou 

dividendos complementares e adicionais nesta segunda-

feira, diz a Minerva em comunicado ao mercado. * 

Dividendos serão pagos no valor de R$ 0,7298126958 por 

ação ordinária em 20/abril * Ações serão negociadas “ex-

dividendos” a partir de 13/abril * Pagamento será feito em 

moeda corrente nacional e em uma única parcela 

>Voltar 



 MRV rebaixada a underweight por Morgan Stanley; 

preço-alvo R$17 

    (Bloomberg) -- MRV Engenharia e Participacoes SA tem 

recomendação rebaixada pelo analista de Morgan Stanley 

Jorel Guilloty para underweight de equal-weight.  

* Preço-alvo de R$17 implica potencial de baixa de 8,1% em 

relação ao último fechamento.  

Preço-alvo médio é R$22,76  

* Projeções atualizadas nos últimos 3 meses variam de R$15 

a R$30 Próximos catalisadores:  

* Reunião Anual: 23 de abril Para entrar em contato com a ... 

>Voltar 

 Plano & Plano rebaixada a equal-weight por Morgan 

Stanley 

    (Bloomberg) -- Plano & Plano Desenvolvimento 

Imobiliario SA tem recomendação rebaixada pelo analista 

de Morgan Stanley Jorel Guilloty para equal-weight de 

overweight.  

* Preço-alvo R$7.  

Preço-alvo médio é R$11,02  

 Projeções atualizadas nos últimos 3 meses variam de R$7 a 

R$13,20  

Próximos catalisadores: * Reunião Anual: 27 de abril 

>Voltar 



 Citi reitera recomendação neutra para Direcional, com 

preço-alvo a R$ 16 

Para o banco, prévia operacional do 1TRI da empresa foi 

resiliente e houve recorde de vendas em março 

 

 Eventos corporativos: 

 Oi realiza teleconferência sobre venda de participação 

na InfraCo, às 11:00 

 

 

 

 


