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 Petrobras se abre a diálogo e fará outra reunião com 

caminhoneiros 

 A Petrobras abriu uma agenda com os caminhoneiros e 

pretende encontrar uma solução para ajudar a resolver os 

problemas da categoria, afirmou ao Broadcast o presidente 

do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas 

(CNTRC), Plínio Nestor Dias, que teve ontem (29) sua 

primeira reunião na estatal. O Conselho Nacional do 

Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) levou ao general 

as demandas do setor, que em 2018 parou o Brasil com 

uma greve de caminhoneiros em protesto contra o alto 



preço do diesel. Uma nova greve foi convocada pela 

entidade para o dia 25 de julho.  

>Voltar 

 Braskem convoca assembleia para aprovar reforma do 

estatuto social- Valor 

Erica Martin 

Mudança no estatuto permitirá a transformação do atual 

Comitê de Conformidade em Comitê de Conformidade e 

Auditoria Estatutário 

A Braskem informou há pouco que sua assembleia geral 

extraordinária (AGE), que visa a aprovação da reforma do 

estatuto social da companhia por seus acionistas, será 

realizada no dia 30 de julho de 2021, às 15h. 

A mudança no estatuto permitirá a transformação do atual 

Comitê de Conformidade em Comitê de Conformidade e 

Auditoria Estatutário (CCAE). 

>Voltar 

 Nacional Gás amplia fatia de mercado após comprar 

Liquigás - Valor. 

André Ramalho  

Distribuidora prevê aumento de 25% no faturamento este 

ano, para R$ 8 bilhões 

Integrante do consórcio que comprou a Liquigás, no ano 

passado, a Nacional Gás começa a colher os frutos da 

aquisição. Uma das quatro líderes do mercado de gás 

liquefeito de petróleo (GLP) do Brasil, a distribuidora espera 

aumentar em 25% o faturamento em 2021, para R$ 8 



bilhões, depois de absorver parte da participação da antiga 

subsidiária da Petrobras. Com um portfólio mais robusto, a 

companhia vai investir cerca de R$ 120 milhões, nos 

próximos anos, para modernizar e ampliar as suas bases ao 

mesmo tempo em que se prepara para começar a importar 

o derivado, em meio à abertura do refino no país.  

>Voltar 

 Minério de ferro em Qingdao,  

• Alta de 0,82%, US$ 214,08 a tonelada 

  

 CSN compra Elizabeth Cimentos e Mineração em 

negócio de R$ 1,08 bilhão 

O fechamento da operação, segundo a CSN, está sujeito a 

condições precedentes usuais em operações desta natureza, 

inclusive a aprovação por parte das autoridades 

concorrenciais (Imagem: Facebook/Companhia Siderúrgica 

Nacional) 

A CSN (CSNA3) comunicou nesta quarta-feira que a sua 

controlada CSN Cimentos fechou contrato para a aquisição 

da Elizabeth Cimentos e Elizabeth Mineração, que atua na 

região Nordeste, em especial na Paraíba e Pernambuco. 

O negócio foi avaliado em 1,08 bilhão de reais e envolve 

>Voltar 

 Bandeira vermelha pode ficar ainda mais cara 

 Com o agravamento da crise hídrica e o pior cenário dos 

últimos 91 anos, a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) poderá aumentar ainda mais a bandeira vermelha 



nível dois nas contas de luz nos próximos meses. O órgão 

regulador irá receber contribuições sobre a proposta de 1º 

a 30 de julho. A proposta em discussão prevê que a 

bandeira possa ser elevada para até R$ 11,50 a cada 100 

quilowatts-hora consumidos a partir de agosto.  

EM TESE: O que era ruim, pode ficar ainda pior. A 

possibilidade de novo encarecimento da bandeira vermelha 

2 à frente - lembrando que ontem mais cedo a Aneel já 

havia aprovado reajuste de 52% a partir de julho - deve 

reforçar mais a preocupação de especialistas, do governo e 

da população com a inflação. Já em nível elevado, a cesta 

de consumo deve encarecer mais, dado que trata-se de um 

custo (energia elétrica) essencial. O efeito do reajuste para 

R$ 9,49 deve ter impacto de até 0,23 ponto porcentual no 

IPCA de 2021, enquanto, se o aumento chegar a R$ 11,50, o 

IPCA pode subir mais 0,11 ponto porcentual além desse 

nível projetado. Além de causar pressão inflacionária, pode 

comprometer o crescimento econômico do País, que ainda 

segue em recuperação. Sendo assim, tende a causar 

desconforto também em ações que têm ligação ao tema, 

caso de energia e de consumo, principalmente. Para 

completar, a expectativa de novas pressões inflacionárias 

tende a incomodar o Palácio do Planalto, de onde o 

presidente Jair Bolsonaro não pretende sair tão cedo, já que 

vislumbra 2022. 

>Voltar 

 Nova bandeira tarifária eleva conta de luz em 8,12%, 

diz FGV - Folha. 

Nicola Pamplona 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nicola-pamplona.shtml


Impacto na inflação de junho será de 0,36 ponto percentual 

O reajuste na bandeira tarifária cobrada para bancar as 

térmicas terá um impacto médio de 8,12% na conta de luz 

em julho, calcula a FGV (Fundação Getúlio Vargas). A alta 

neste índice pressionará a inflação do mês em 0,36 ponto 

percentual e levar a inflação para ainda mais longe do teto 

da meta este ano.  

>Voltar 

 Aprovação na Eletrobras 

 A Eletrobras comunicou ontem (29) que a incorporação da 

Amazonas GT pela Eletronorte foi aprovadas pelas 

Assembleias Gerais Extraordinárias de ambas as empresas. 

Os efeitos da incorporação se darão a partir de amanhã (1º). 

A Eletrobras ainda comunicou que sua subsidiária 

Eletronuclear realizou uma sessão pública para a abertura 

das propostas da licitação para os serviços de obras civis e 

de parte da montagem eletromecânica previstas no Plano 

de Aceleração do Caminho Crítico da Usina nuclear de 

Angra 3.  

>Voltar 

 BB Seguridade: Marcio Hamilton Ferreira renuncia à 

presidência 

    (Bloomberg) -- Marcio Hamilton Ferreira renunciou ao 

cargo de diretor-presidente e de membro do conselho com 

efeitos a partir de 1/julho, segundo comunicado ao 

mercado. * Em substituição, acionista controlador indicou o 

Ulisses Christian Silva Assis, atual diretor comercial  

>Voltar 



 Eneva assina contratos de concessão de blocos 

exploratórios 

 A Eneva assinou os contratos de concessão dos ativos 

adquiridos pela companhia no 2º ciclo da Oferta 

Permanente da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). Eles incluem três blocos 

exploratórios terrestres na Bacia do Amazonas, a área de 

Juruá na Bacia do Solimões e 70% da participação em 

quatro blocos terrestres na Bacia do Paraná, como 

operadora, em consórcio com a Enauta.  

>Voltar 

 Elo será provedor de transações, diz novo presidente - 

Valor. 

Talita Moreira e Álvaro Campos  

Companhia não abandonará, porém, papel de bandeira, 

onde tem 140 milhões de cartões emitidos 

Recém-chegado à presidência da Elo, Giancarlo Greco tem 

pela frente um desafio triplo. Enquanto reposiciona a 

companhia para as inovações no setor de pagamentos, o 

novo presidente da bandeira de cartões precisa assegurar 

que ela continue crescendo no negócio tradicional e, ao 

mesmo tempo, cuidar dos preparativos para o IPO (oferta 

inicial de ações).  

>Voltar 

 Itaú BBA: reforma pode levar empresas a se 

endividarem para pagar mais dividendo- Estadão 

Por Matheus Piovesana 



A eventual aprovação da proposta do governo de extinguir 

a dedução do pagamento de juros sobre capital próprio 

(JCP) dos impostos pagos pelas empresas e de tributar 

dividendos mas, ao mesmo tempo, de reduzir o Imposto de 

Renda corporativo, pode gerar um efeito curioso no 

mercado de ações brasileiro. Empresas que abrem mão do 

lucro para crescer rapidamente colheriam mais vantagens, e 

companhias já estabelecidas que pagam fartos dividendos 

poderiam se endividar para fazer distribuições adicionais 

neste ano e abater de seus impostos as dívidas que 

contraíram. 

>Voltar 

 Oferta de ações deve bater recorde - Valor. 

Álvaro Campos  

IPOs e follow-ons podem chegar a R$ 120 bi em julho, já 

superando o ano passado 

A atual temporada de ofertas de ações já tem na fila 

operações que podem movimentar algo em torno de R$ 40 

bilhões - ou até mais. Caso esse cenário se confirme, o país 

deve encerrar julho com cerca de R$ 120 bilhões captados, 

volume muito próximo dos R$ 119,3 bilhões movimentados 

em todo o ano passado. Se a safra encerrada em maio foi 

marcada por IPOs que ficaram pelo caminho e quase 60% 

das transações saíram no piso ou abaixo da expectativa de 

preço das companhias, a nova leva tem tudo para ser muito 

mais positiva.  

>Voltar 



 CCR fecha acordo preliminar com governo de SP 

 A CCR fechou acordo preliminar com o governo de São 

Paulo, com a interveniência e anuência da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte 

do Estado de São Paulo (Artesp). O acordo tem o objetivo 

de estabelecer as medidas para encerramento das ações 

judiciais abertas pelo poder concedente para anulação dos 

Termos Aditivos de 2006 aos contratos de concessão da 

AutoBAn, da SPVias e da ViaOeste, que prorrogaram os 

prazos de vigência para até 31/12/2026, 10/10/2027 e 

31/12/2022. 

>Voltar 

 AE News-XP: acordo preliminar da CCR com governo 

de SP deve convergir ações para seu valor justo 

Por Niviane Magalhães 

A notícia de que a CCR assinou um acordo preliminar com o 

governo do estado de São Paulo para resolver reequilíbrios 

econômico-financeiros pendentes e disputa judicial de 

longa data em torno dos aditivos de 2006 é positiva e é o 

principal catalizador para a convergência das ações para seu 

valor justo, aponta a XP Investimentos. 

 

O governo do estado de São Paulo (por meio de sua 

agência reguladora, Artesp) assumiu obrigações financeiras 

para com as operadoras de rodovias devido a alterações 

contratuais anteriores, sendo as principais: isenção da 

cobrança de eixos suspensos para caminhões; repasse 

tarifário abaixo do índice de inflação contratual (IPCA x IGP-



M); e aumento do imposto de aditivo ao contrato de 2006 

(menor depreciação). 

 

O acordo preliminar anunciado tem o objetivo de 

estabelecer as condições para o encerramento da disputa 

judicial em torno do aditivo de 2006 que estendeu as 

concessões da CCR da AutoBAn, SPVias e ViaOeste aos seus 

vencimentos atuais (que variam de 2022-27); e a resolução 

dos desequilíbrios financeiros acima mencionados a favor 

da CCR. 

>Voltar 

 Leilão de trecho da BR-163 deverá atrair pouca 

concorrência - Valor. 

Taís Hirata —  

É uma concessão rodoviária com perfil bastante diferente, 

com apenas dez anos de duração 

O leilão da BR-163, entre o Mato Grosso e o Pará, terá 

concorrência limitada, porém, deverá ter sucesso, avaliam 

analistas do setor. Trata-se de uma concessão rodoviária 

com perfil bastante diferente: terá duração de apenas dez 

anos, com investimentos de R$ 1,87 bilhão - valor relevante, 

mas baixo, considerando a extensão de 1.009 quilômetros 

do trecho.  

>Voltar 

 Para turbinar vendas online, C&A vai criar coleções de 

roupas em até 24 horas - Estadão. 

André Jankavski 



A C&A quer ir além do consolidado fast-fashion e migrar 

para um modelo ainda mais rápido. A varejista está para 

lançar pequenas coleções que serão criadas em menos de 24 

horas, sendo vendidas no calor do consumo pautado pelas 

redes sociais. É uma tentativa de a empresa aquecer seu e-

commerce, que vem crescendo fortemente, e também de 

compensar a queda nas vendas de suas lojas físicas.  

>Voltar 

 AE News-Fintech da Ambev, Donus já tem 80 mil 

contas e testa oferecimento de crédito a bares 

Por Talita Nascimento 

Criada no parque de inovação da Ambev, a Donus, uma 

fintech que oferece maquininha e conta digital para bares, 

agora testa o oferecimento de crédito. A empresa afirma 

que tem crescimento de dois dígitos mês a mês em número 

de contas. Atualmente, já são cerca de 80 mil clientes e, 

destes, 20 mil estão pré-aprovados para testar os 

empréstimos. As linhas são ofertadas com recursos da 

própria empresa mãe e vão desde prazos maiores para o 

pagamento de mercadorias da Ambev, até o que a Donus 

chama de “crédito clean”, sem garantias. 

 O aplicativo tem a proposta de ser uma plataforma de 

gestão financeira do estabelecimento e, por meio dele, o 

empreendedor também paga boletos de outros 

fornecedores. Segundo o CEO da fintech, Mauro Bizatto, a 

empresa ouviu - e muito - os donos de bares na construção 

de seu aplicativo. As conversas determinaram desde o 

tamanho dos botões do app até o tipo de crédito que seria 

oferecido. Ele explica que esse segundo passo é possível, 



pois a Ambev conhece bem os dados desses bares e, com 

essas informações, consegue fazer propostas mais 

aderentes às suas realidades. 

>Voltar 

 Para BofA, Itaipava gelada também mata a sede de 

Brahma- Valor 

Se a Heineken já aparecia acirrando a competição, o banco 

também vê o avanço da Petrópolis como desafio para ganho 

de participação da líder 

Os analistas já vinham trazendo projeções sobre potenciais 

impactos de um crescimento da Heineken no país nos 

últimos anos, mas um relatório publicado hoje pelo Bank of 

America chama atenção por dar mais espaço também à 

Cervejaria Petrópolis. 

Dona de marcas como Itaipava, Crystal e Petra, a Petrópolis 

pode até ser nanica perto da Ambev, mas está crescendo. 

“A Petrópolis é, de longe, a empresa que cresce mais rápido 

entre as cervejeiras. Ela produzia 1,4 bilhão de litros em 

2011, menos da metade dos 3 bilhões de litros registrados 

em 2020", ressalta o relatório. 

>Voltar 

 Klabin  

A Klabin informou nesta terça-feira que seu conselho de 

administração aprovou 23 projetos especiais e expansões 

de capacidade em suas instalações que devem consumir 

investimentos totais de R$ 342 milhões entre este ano e 

2022. 



Do total orçado, R$ 125 milhões serão desembolsados este 

ano e o restante será em 2022, afirmou a fabricante de 

papel para embalagens e celulose. 

Segundo a companhia, a maior parte dos recursos dos 

projetos será aplicado em aumento de capacidade de 

conversão de papéis em embalagens. Com isso, as fábricas 

da empresa em Betim (MG) e Goiana (PE) receberão duas 

novas impressoras e a unidade fabril da empresa em Lages 

(SC) terá uma nova linha de sacos “para miscelânea”. 

“Os demais projetos estão distribuídos em todos os 

segmentos de atuação da Klabin e focados 

substancialmente na otimização de custos”, afirmou a 

companhia. 

A empresa acrescentou que os projetos “contam com 

rápido e alto retorno”, uma vez que o “baixo investimento 

em relação à geração de caixa esperada… faz com que a sua 

implementação contribua para a aceleração da 

desalavancagem da companhia no atual ciclo de 

crescimento”. 

>Voltar 

 OI avança em batalha sobre novo plano de credores 

 A Oi avançou uma casa na batalha jurídica que se estende 

desde seu novo plano de recuperação judicial, aprovado na 

assembleia de credores de setembro. A 8ª Câmara do 

Tribunal de Justiça do Rio concluiu ontem (29), o 

julgamento dos recursos e confirmou, por unanimidade, o 

voto da desembargadora relatora, Monica de Piero, e do 

juiz do processo de recuperação, Fernando Viana, no 



sentido de homologar a decisão da assembleia de credores. 

A formalização do documento com a decisão deve ser 

expedida ainda nesta semana.  

>Voltar 

 Localiza  

A Localiza assinou acordo de leniência com MPF sobre 

controlada Car Rental. A companhia disse que o acordo 

envolve a fatos relacionados à controlada em 2010 e não 

implica em pagamento adicional de valores. 

>Voltar 

 JHSF conclui venda de 30% do Cidade Jardim Shops 

 A JHSF concluiu a transação com o XP Malls Fundo de 

Investimento Imobiliário (FII XPML11), que efetivou a venda 

de 30% do Cidade Jardins Shops (CJ Shops), conforme 

anunciado em agosto de 2019. À época, a operação foi 

fechada pelo valor de R$ 15 milhões.  

>Voltar 

 Ânima  

A Ânima anunciou na terça-feira venda de três escolas em 

Santa Catarina para a Bahema Educação, em uma operação 

que incluiu compromisso de sublocação de espaços em 

campi da companhia de ensino superior. 

O preço de venda acertado das Escolas Internacionais de 

Florianópolis e de Blumenau e do Colégio Tupy, em 

Joinville, é de R$ 36,45 milhões. 

O compromisso da Bahema de sublocação de espaços nos 

campi de ensino superior da Ânima em Joinville, Blumenau 



e Florianópolis envolve a abertura de escolas da própria 

Bahema. O valor a ser pago por ano é de R$ 816 mil, 

corrigidos por IPCA. O prazo mínimo é de 10 anos. 

Além destes espaços, a Bahema também tem que locar 

espaços em outros campi da Ânima. “Estima-se, em um 

cenário base, a sublocação de 15 espaços adicionais, a um 

valor presente líquido (VPL) R$ 54,27 milhões, considerando 

fluxo dos 20 primeiros anos dos contratos de locação”, 

afirmou a Ânima em comunicado ao mercado. 

“Caso a Bahema não subloque ao menos cinco outros 

espaços nas instituições de ensino superior da Ânima 

Educação até 2025, será devida uma multa de R$ 1 milhão 

para cada espaço que deixar de ser sublocado”, acrescentou 

a companhia. 

>Voltar 

 Ambipar  

A Ambipar fechou mais uma aquisição nesta semana, da 

empresa EMS Environmental, dos Estados Unidos. A 

companhia é focada em emergências ambientais e 

remediação do solo e possui três bases operacionais, tendo 

faturado US$ 3 milhões de em 2020. 

>Voltar 

 Comgás vai investir em digitalização para atrair nova 

geração de clientes - Valor. 

Letícia Fucuchima  

Distribuidora testa novidades para sua plataforma de clientes 

residenciais e busca remodelar parceria com a indústria 



Maior distribuidora de gás canalizado do país, a Comgás 

quer se adiantar às mudanças do mercado de gás natural e 

também à tendência de sofisticação de seus clientes, sejam 

eles residenciais, industriais ou comerciais. Para não ficar 

para trás, a companhia tem mapeado novas oportunidades 

de negócios e se vê, no futuro, como uma “utility de 

soluções”.  

>Voltar 

 Aeris iniciada como compra por Grupo Santander 

    (Bloomberg) -- Grupo Santander iniciou a cobertura de 

Aeris Industria E. Comercio De Equipamentos Para Geracao 

De Energia SA como compra. * Preço-alvo de R$14,60 

implica potencial de alta de 50% em relação ao último 

fechamento. Preço-alvo médio é R$12,02  

>Voltar 

 Totvs iniciada como outperform por Safra; preço-alvo 

R$45 

    (Bloomberg) -- Banco Safra de Investimento iniciou a 

cobertura de Totvs SA como outperform. * Preço-alvo de 

R$45 implica potencial de alta de 20% em relação ao último 

fechamento. Preço-alvo médio é R$38,72  

>Voltar 

 


