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 Primeira prévia do Ibovespa 

A B3 divulgou nesta segunda-feira a primeira prévia da 

nova carteira do Ibovespa, que vigorará entre setembro e 

dezembro de 2021. Houve a entrada de Alpargatas, papéis 

ON do Banco Inter, Banco Pan e Rede D’Or. 

>Voltar 

 Petrobras nega definição sobre 'vale-gás' - Estadão. 

Fabiana Holtz 

A Petrobras divulgou nota na noite de sábado afirmando que 

"não há definição" sobre a participação da empresa em 

novos programas sociais em estudo pelo governo e que 

qualquer decisão estará "sujeita à governança de aprovação 

e em conformidade com as políticas internas da companhia".  

 Em entrevista ao "Programa do Ratinho", no SBT, também 

na noite de sábado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que 

a estatal tem uma reserva de R$ 3 bilhões para custear a 

criação de um vale-gás para a população carente. "O 

(Joaquim) Silva e Luna (presidente da estatal), está com uma 

reserva de R$ 3 bilhões para atender realmente esses mais 

necessitados. Seria o equivalente, o que está sendo 

estudado até agora, a um botijão de gás a cada dois 

meses", afirmou Bolsonaro.  

>Voltar 



 Petrobras prorroga prazos para venda de refinarias 

combinado com o Cade 

 A Petrobras celebrou nesta sexta-feira um novo aditivo ao 

Termo de Compromisso de Cessação (TCC) que tinha 

firmado com o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) para estender o prazo e assim seguir com 

as tratativas para concluir a negociação e a assinatura dos 

contratos de compra e venda relativos às refinarias Reman, 

Lubnor e Refap.  

>Voltar 

 Gás natural atrai interesse de gigantes - Estadão. 

Fernanda Nunes 

Três investidores apostam no gás natural do pré-sal para 

gerar energia elétrica térmica a preço compatível com o das 

hidrelétricas. E são dos grandes: a empresa petrolífera Shell, a 

fabricante de equipamentos Mitsubishi Hitachi Power 

Systems Americas (MHPS) e o Pátria Investimentos, operador 

da usina térmica Marlim Azul. Nesse projeto de R$ 2,5 

bilhões, em construção no município de Macaé, no norte 

fluminense, o “pulo do gato” está no preço do gás, utilizado 

como insumo, disseram os investidores.  

 Com operação prevista para o início de 2023, a usina será a 

primeira pensada para agregar valor ao gás do pré-sal. A 

Shell vai fornecer a matéria-prima, extraída por ela própria 

da Bacia de Santos, a um valor mais competitivo, porque 

não será atrelado ao dólar e a cotações internacionais, 

como fazem concorrentes. A Petrobras, por exemplo, alinha 

o preço de seu gás ao do produto importação. Na prática, 



seus clientes compram o produto brasileiro a preço do 

importado.  

“Baixamos o preço (do megawatt-hora, MWh) e vamos ser 

chamados sempre. Nossa energia é mais barata do que a de 

hidrelétricas, e a previsão é despachar mais de 80% (da 

capacidade)”, disse Bruno Chevalier, presidente da Marlim 

Azul.  

>Voltar 

 Raízen enfrenta concorrência da Cosan em IPO 

 A Raízen está enfrentando concorrência de sua 

controladora, a Cosan, em sua oferta inicial de ações (IPO, 

na sigla em inglês), com a qual pretende levantar até R$ 10 

bilhões. Muitos investidores não têm visto sentido em 

entrar na oferta da Raízen, uma vez que já tem Cosan, 

negociada em Bolsa, em suas carteiras. Com isso, o 

montante captado pela Raízen deve ser menor - e não deve 

alcançar os R$ 10 bilhões. O processo de venda das ações 

da companhia está marcado para esta terça-feira. 

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao 

• US$ 184,42    +1,57% 

 

 Vale é joia da coroa neste momento, diz presidente 

da Previ- Valor 

Juliana Shincariol 

Segundo o novo presidente do maior fundo de pensão do 

Brasil, Daniel Stieler, os ativos em bolsa, em especial a Vale, 



ainda representam uma fatia expressiva dos investimentos 

da fundação 

A Previ, maior fundo de pensão do Brasil, precisa calibrar 

sua estratégia de diversificação ao mesmo tempo em que 

prepara a migração de ativos de renda variável para renda 

fixa. Os ativos em bolsa, em especial a Vale, ainda 

representam uma fatia expressiva dos investimentos da 

fundação. O comando dessa complexa tarefa cabe, agora, 

ao novo presidente, Daniel Stieler, que assumiu o cargo em 

junho. "A Vale é nossa joia da coroa nesse momento", disse 

o executivo, em entrevista ao Valor. 

>Voltar 

 Restrições na China derrubam matéria-prima do aço- 

Valor 

Ana Paula Machado 

Para analistas, cotação da commodity passará por ajustes 

neste semestre como maior oferta, devendo registrar média 

de US$ 170 no ano 

O plano da China de impor severas restrições à produção 

de aço neste ano fez com que os preços do minério de 

ferro despencassem no mês passado. Já a cotação do Brent 

teve a curva inversa e apresentou alta pelo quarto mês 

seguido, impulsionada pelo avanço na vacinação contra a 

covid-19 ao redor do mundo. 

Os preços do minério com 62% de teor de ferro fecharam o 

mês de julho a US$ 181,57 a tonelada no porto chinês de 

Qingdao, o que representou queda de 15,19%. Os ganhos 



acumulados no ano ficaram em 13,15%, apesar do tombo 

no mês passado. 

>Voltar 

 Sem dívidas, Usiminas reativa plano de expansão- 

Valor 

Ana Paula Machado 

Com caixa forte, empresa retoma estudo de viabilidade para 

projeto de uma nova unidade de aço galvanizado na usina 

de Cubatão (SP) 

Sergio Leite, presidente: com caixa, consegue pagar as 

dívidas e ainda sobra R$ 200 milhões. “Foi o melhor 

trimestre deste século; em 2016, a situação era extrema” —  

>Voltar 

 CSN, Apodi, Mizu, Votorantim e Intercement fazem 

ofertas por ativos da LafargeHolcim no Brasil, diz 

agência- Folha 

Tatiana Bautzer e Carolina Mandl 

Maior fabricante de cimento do mundo espera levantar entre 

US$ 1 bilhao e US$ 1,5 bilhão com a venda das operações no 

mercado brasileiro 

As cimenteiras brasileiras CSN Cimentos, subsidiária da 

Companhia Siderúrgica Nacional, Cimentos Mizu e Cimento 

Apodi, na qual a Titan Cement International tem uma 

participação, estão entre os interessados nos ativos da 

LafargeHolcim, segundo duas pessoas com conhecimento 

do assunto. 

>Voltar 



 Citi reitera recomendação neutra para Usiminas, com 

preço-alvo a R$ 24 

• Banco elevou para R$ 13 bilhões a projeção para o 

Ebitda da siderúrgica neste ano; atualização foi feita 

após divulgação de balanço do 2TRI 

>Voltar 

 Pan monta oferta de até r$ 2 bi em ações para 

reforçar digital  

 O Banco Pan anuncia nas próximas horas uma oferta 

subsequente de ações de até R$ 2 bilhões, informaram 

pessoas a par da operação. Segundo essas fontes, a oferta 

será feita de maneira expressa, sob esforço de distribuição 

restrito, e para financiar a aquisição de uma ou algumas 

empresas de tecnologia, com a finalidade de acelerar ainda 

mais a digitalização do banco. 

>Voltar 

 AE News-XP adquire fatia na casa de análise Levante 

A XP adquiriu uma fatia minoritária na Levante, casa de 

análise de mercado independente. A companhia produz 

conteúdo para 40 mil clientes e distribui análises 

diariamente para 1 milhão de leitores. O valor não foi 

revelado. 

Entre os conteúdos que produz estão análises para pessoas 

físicas, investidores institucionais e assessores. A empresa 

recentemente criou uma gestora e na Levante Advice 

produz ratings para fundos tradicionais. Além disso, é 

apoiadora do Mercado News, portal de notícias focado em 

finanças. 



Com a aquisição a XP quer fortalecer a oferta de conteúdos 

que inclui a escola de investimentos Xpeed e o portal 

InfoMoney. 

Fundada em 2018, a Levante pretende investir em 

expansão. “Com a XP, queremos catalisar o crescimento de 

novas frentes, como a nossa gestora de recursos, recém-

criada, a área de research para investidores institucionais e 

assessores, na unidade chamada Levante Corp, e também 

para a plataforma de análise de fundos” diz Rafael 

Bevilacqua, CEO e fundador. Em 2021 a meta é alcançar 50 

mil assinaturas. 

>Voltar 

 Mesmo em meio a recordes, IPOs saem com 

desconto- Valor 

Mônica Scaramuzzo 

Das 72 aberturas de capital entre 2019 e 27 de julho, 58% 

ficam no piso ou abaixo da faixa indicativa de preços 

Mesmo com os recordes que devem ser batidos este ano, 

boa parte das empresas que fizeram ofertas públicas iniciais 

(IPO, na sigla em inglês) precificou suas ações no piso ou 

abaixo da faixa indicativa de preços, segundo levantamento 

feito pelo Santander com base nos prospectos públicos das 

operações. Das 72 aberturas de capital no acumulado de 

2019 até 27 de julho deste ano, 18 ofertas ficaram na base 

da faixa e 24 tiveram de dar mais descontos para irem à 

bolsa - ou 58% do total. 

>Voltar 



 Elétricas  

A Aneel prorrogou a adoção de bandeira vermelha em seu 

segundo patamar nas contas de luz em agosto. O patamar é 

o mais caro do sistema de bandeiras tarifárias. 

>Voltar 

 Eletrobras vai investir R$ 8,3 bi em modernização - 

Estadão. 

Renée Pereira 

O envelhecimento de uma hidrelétrica, com desgaste das 

turbinas e de equipamentos instalados, afeta diretamente a 

sua eficiência. Ao longo da sua operação, as unidades 

passam a ficar mais tempo indisponíveis para fazer 

manutenção, afetando o volume de geração. Nos últimos 

anos, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), o índice de disponibilidade das hidrelétricas entre 59 

MW e 699 MW diminuiu, e um dos motivos pode ser o efeito 

do tempo nos equipamentos.  

 Além da repotenciação, que envolve aumento de 

capacidade instalada, esse problema pode ser resolvido 

com projetos de modernização que melhoram a operação 

da usina. “Apesar de não aumentar a potência, a 

modernização eleva a eficiência e faz a usina gerar mais 

tempo, o que é bom para o sistema”, diz o presidente da 

divisão Hydro da GE Renewable Energy da América Latina, 

Cláudio Trejger. Segundo ele, a tecnologia atual também 

pode melhorar o desempenho das usinas, com soluções 

que monitoram e permitem a operação remota.  

>Voltar 



 Carta sobre cortes emergenciais de energia leva 

receio a setor 

 Cartas enviadas por distribuidoras a grandes consumidores 

sobre a possibilidade de cortes emergenciais de energia em 

tempo real levantaram receio no mercado sobre as reais 

condições de fornecimento de eletricidade no País. Em 

meio à pior crise hídrica da história, indústrias interpretaram 

o comunicado sobre um plano de corte de cargas como um 

racionamento velado. O Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), no entanto, afirma que o pedido que gerou 

a emissão da carta é apenas um procedimento de rotina 

sem qualquer relação com o momento atual.  

>Voltar 

 Copel avança com plano de privatizar a Compagas- 

Valor 

Letícia Fuuchima 

Estatal prevê concluir processo de venda da distribuidora de 

gás paranasense no primeiro semestre de 2022 

Slaviero, CEO da Copel: “Condições para renovar concessão 

são adequadas” —  

Seguindo com seu plano de desinvestimentos de negócios 

não estratégicos, a elétrica paranaense Copel vai finalmente 

deflagrar a privatização da Compagas, distribuidora de gás 

canalizado da qual detém 51% e tem como sócias a 

Gaspetro e Mitsui. 

>Voltar 



 Cemig 

 O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) 

indeferiu o pedido de liminar que pleiteava a suspensão do 

processo de desinvestimento da Cemig na Taesa e revogou 

a recomendação para que a companhia não realizasse 

qualquer ato relacionado à venda das ações. O TCE segue 

analisando a operação. 

>Voltar 

 Renova Energia 

Investigada por suspeitas de desvios de dinheiro no setor 

elétrico, a empresa Renova Energia perdeu uma ação no 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) em que tentava 

impedir acionistas minoritários de produzir provas contra a 

própria empresa. Uma decisão da 1ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial do tribunal, na última quarta-feira, 28, 

determinou que a diretoria da Renova apresente contratos 

e comprovantes de pagamento que, até então, eram 

negados aos acionistas minoritários. Os documentos devem 

passar por perícia, e a intenção dos acionistas é saber se a 

companhia cometeu crimes ou irregularidades que possam 

causar prejuízos a possui tem ações da Renova. 

A empresa foi alvo da Operação ‘ E o Vento Levou’ , da 

Polícia Federal, ao longo de 2019. A investigação apura 

desvios de dinheiro da Cemig Geração e Transmissão, que 

fez um aporte de R$ 850 milhões na Renova. 

Os acionistas minoritários dizem que, do valor do aporte, 

podem ter sido desviados ao menos R$ 115 milhões – 

montante que poderia chegar a mais de R$ 650 milhões. Os 



desvios teriam ocorrido por meio de supervalorização de 

contratos, operações simuladas. Os acionistas citam a 

delação premiada do ex-diretor jurídico Ricardo Assaf, da 

Renova, para embasar os valores sob suspeita. 

>Voltar 

 AE News-BB Seguridade aprova R$ 1,04 bi em 

dividendos a R$ 0,52 por ação; "ex" em 12/08 

Elisa Calmon 

O Conselho de Administração da BB Seguridade aprovou a 

distribuição de R$ 1.040.024.090,15 em dividendos 

intercalares referentes ao resultado do primeiro semestre 

de 2021. O montante equivale a R$ R$ 0,52087 por ação. 

Os dividendos serão pagos no dia 23 de agosto e terão 

como base a posição acionária de 11, sendo as ações 

negociadas ex-dividendos a partir do dia seguinte. 

>Voltar 

 Reabertura pode impulsionar setores, mas variante 

delta e política são riscos - Folha. 

Isabela Bolzani 

As expectativas sobre a reabertura da economia brasileira 

têm ditado a estratégia das carteiras de ações formuladas 

por analistas e gestores para agosto.  

A perspectiva é que o movimento beneficie principalmente 

setores ligados ao comércio, ao varejo e ao turismo. Os 

segmentos financeiro, de educação e de commodities 

também devem se destacar.  

https://www1.folha.uol.com.br/autores/isabela-bolzani.shtml


Segundo a estrategista de ações da XP Investimentos Jennie 

Li, apesar de atrasado em relação a países da Europa ou aos 

EUA, o Brasil já começa a entrar em um ciclo mais forte de 

recuperação.  

>Voltar 

 Frio aumenta vendas do setor de moda- Valor 

Lucienne Carneiro 

Aumento da vacinação também faz consumidor ir às lojas 

Andrea Lee, fundadora da Moda Lulu, ia começar a vender a 

coleção de primavera e teve que repor estoque de inverno 

—  

O frio mais intenso dos últimos dias aumentou a procura 

nas lojas de roupas, ajudando a animar o setor de vestuário, 

um dos segmentos do varejo que mais sofreram na 

pandemia e dá sinais de reação nos últimos meses, após a 

flexibilização das restrições trazidas pela segunda onda. O 

avanço da vacinação melhorou a confiança e permitiu a 

retomada parcial do convívio social, movimentos que 

favorecem as vendas do setor, dizem varejistas. 

Voltar- 

 Alpargatas e Grendene devem superar desempenho 

de 2019- Valor 

Raquel Brandão 

O otimismo é baseado nos números da primeira metade 

deste ano 

As fabricantes de calçados Alpargatas e Grendene devem 

neste ano superar não apenas as vendas de 2020, mas 



também as de 2019. O otimismo é baseado nos números da 

primeira metade deste ano. 

“Nossa receita líquida e nosso Ebitda [lucro antes de juros, 

impostos, depreciação e amortização] foram o dobro do 

que foi a média nos últimos dez anos. Temos demonstrado 

um desempenho muito forte”, diz Roberto Funari, 

presidente da Alpargatas, dona da Havainas e da Osklen. A 

receita cresceu 71,4% ante o segundo trimestre de 2020, 

para R$ 1,09 bilhão. O valor também supera em 46% a 

receita registrada nesse período em 2019. No semestre, a 

receita totaliza R$ 2 bilhões, 51% superior à primeira 

metade de 2020 e 35% acima de 2019. 

>Voltar 

 Carrefour avalia fusão em operação global- Valor 

Adriana Mattos 

Grupo conversa com a também francesa Auchan, mas acordo 

pode esbarrar em complexidade societária 

O Grupo Carrefour está aberto a avaliar acordos de fusão 

de sua operação global com outros grupos varejistas, e essa 

discussão vem evoluindo na alta esfera da companhia. A 

possibilidade de uma negociação ganhou força maior na 

empresa desde que uma proposta de aquisição pela 

canadense Couche-Tard - que trouxe atenção maior do 

mercado internacional ao grupo francês - foi por água 

abaixo, em janeiro deste ano. 

>Voltar 



 Comprador dos Correios terá que assumir concessão- 

Valor 

Raphael Di Cunto 

O projeto de privatização entrará na fase de votação na 

Câmara esta semana ainda com muitas incertezas entre 

especialistas 

1 de 2 Fábio Abrahão, do BNDES: “o comprador leva todos 

os ativos, mas terá que assumir o ônus; leva o filé e o osso” 

—  

>Voltar 

 CCR  

O tráfego nas concessões rodoviárias da CCR aumentou 

10,9% de 23 a 29 de julho deste ano, em relação ao mesmo 

intervalo do ano passado. No acumulado do ano, a 

movimentação apresentou alta de 13,3%. 

>Voltar 

 Azul investe US$ 1 bi em ‘carro voador’ para trajetos 

curtos- Valor 

Ana Paula Machado 

Companhia deve comprar 220 aviões elétricos da Lilium 

1 de 2 Rodgerson, presidente da Azul: “Essas aeronaves 

devem ser certificadas ao longo de 2024 para começarmos 

a operar em 2025”  

A Azul está ampliando seus horizontes. A companhia firmou 

uma parceria estratégica com a fabricante alemã de “carros 

voadores” Lilium para trazer ao país os aviões elétricos. A 



companhia brasileira deve encomendar 220 aeronaves 

eVTOL da Lilium. Isso vai demandar investimentos da ordem 

de US$ 1 bilhão. 

>Voltar 

 Smiles fecha compra de créditos de passagens da Gol 

por r$ 45 milhões- Estadão 

Por Marcia Furlan 

A Smiles firmou contrato com sua controladora Gol Linhas 

Aéreas para a compra de créditos para utilização futura na 

aquisição de passagens aéreas no montante de R$ 45 

milhões. A transação, que tem a interveniência da Gol 

Linhas Aéreas Inteligentes, tinha sido aprovada em reunião 

do conselho de administração da companhia em 21 de 

julho, quando o valor foi desembolsado integralmente pela 

Smiles à Gol. 

Segundo comunicado da Smiles, o saldo dos créditos 

enquanto não forem utilizados na compra de passagens 

aéreas serão remunerados a uma taxa equivalente a 100% 

do CDI, que incidirá sobre o montante do desembolso 

desde a data em que for transferido à Gol até a 

amortização. 

>Voltar 

 Justiça suspende transferência do controle da 

Eldorado para a PE- Valor 

Ivo Ribeiro 

A J&, após recursos judiciais, obteve decisão favorável na 2ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo 



Em mais um round na disputa judicial entre as acionistas da 

Eldorado Brasil Celulose - a controladora J&F Investimentos 

e a sua sócia minoritária Paper Excellence (PE) -, a 2ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo determinou, na sexta-feira, a 

“suspensão dos atos voltados à transferência do controle 

acionário da Eldorado” para a sua sócia, conforme ficou 

definido pela juíza de primeira instância em 13 de julho. 

>Voltar 

 Cai número de alunos atendidos pelo Fies- Correio 

Braziliense 

Gabriela Bernardes e Gabriela Chabalgoity 

As inscrições para a edição do segundo semestre de 2021 

do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) se encerraram 

na última sexta-feira. Considerado um marco na tentativa 

de democratização do ensino superior no país, o programa 

do Ministério da Educação (MEC), porém, tem contabilizado 

um número cada vez menor de financiamentos aos 

estudantes. O Fies atingiu o auge em 2014, quando 732 mil 

estudantes foram beneficiados com o projeto. Na primeira 

chamada deste ano, apenas 22,3 mil jovens contrataram o 

fundo, para um total de 93 mil vagas disponíveis para 2021. 

 O Fies foi criado em 1999, durante o governo do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele veio para 

substituir o programa de Crédito Educativo, instituído 

durante o regime militar, com o objetivo de minimizar os 

efeitos das desigualdades sociais e ampliar as condições de 

acesso dos jovens de baixa renda à graduação superior em 

faculdades privadas. Desde a instituição do programa, cerca 



de 2 milhões de estudantes já foram beneficiados com o 

financiamento estudantil 

>Voltar 

 Estácio já deu bolsas a 1,7 mil atletas e 52 foram a 

Tóquio- Valor 

Beth Koike 

Entre os alunos estão o nadador Fernando Scheffer e a 

tenista Laura Pigossi, que conquistaram medalhas de bronze 

na Olimpíada 

Laura Pigossi (à esq.), é aluna de administração de 

empresas: ela e Luisa Stefani derrotaram a dupla russa no 

sábado e conquistaram medalha de bronze  

Nos últimos dez anos, a Estácio concedeu bolsa integral 

para 1,7 mil atletas e paratletas, sendo que 1 mil deles já se 

formaram e outros 700 esportistas estão cursando, 

atualmente, o ensino superior. 

>Voltar 

 Lucro da Irani Papel e Embalagem atinge R$ 68 

milhões no 2º tri, alta de 342%- Valor 

Alta do preço dos produtos na divisão de embalagem de 

papelão ondulado e taxa de câmbio favorável para as 

exportações sustentaram o resultado, aponta a empresa 

A Irani Papel e Embalagem registrou lucro líquido de R$ 68 

milhões no segundo trimestre, avanço de 342% na 

comparação com o mesmo período de 2020. Enquanto 

o lucro bruto, que inclui variação do valor justo dos ativos 



biológicos, saltou de 94,7% em relação ao mesmo trimestre 

do ano anterior, para R$ 153,7 milhões. 

A receita líquida cresceu 67% em relação ao mesmo 

período do ano passado, para R$ 403 milhões. A empresa 

atribui os ganhos à alta do preço dos produtos na divisão 

de embalagem de papelão ondulado, além da taxa de 

câmbio favorável para as exportações. 

>Voltar 

 André Krieger, da Vivo, será CEO da empresa de fibra 

ótica do grupo 

O executivo André Kriger será o presidente da FiBrasil, 

empresa recém-criada de redes de fibra ótica que tem 

como sócios a Telefônica Brasil, a Telefónica Infra e o fundo 

de pensão canadense CDPQ. 

Kriger ocupava a posição de vice-presidente de TI na Vivo, 

onde entrou em 2009. Antes, foi vice-presidente da área de 

Experiência do Cliente e também diretor de Produtos B2C, 

com foco em fibra. Ele também teve passagem pela 

consultoria empresarial Oliver Wyman como sócio. É 

formado em administração pela FAE, em Curitiba, com MBA 

em Estratégia e Empreendedorismo pela F.W. Olin Graduate 

School, da Babson College, em Wellesley, EUA. 

A FiBrasil surgiu com o intuito de assumir a construção 

das redes de fibra ótica, algo que consome bilhões em 

investimentos anuais, liberando a Vivo para atuar apenas na 

prestação do serviço. A mesma estratégia também foi 

adotada pela Oi, que criou a Infraco em sociedade com o 

BTG Pactual; e a TIM, com a subsidiária Fiberco, tendo como 

sócia a IHS Fiber Brasil. 



>Voltar 

 Tarcísio: a partir de agora, motociclistas não pagarão 

mais pedágio- Estadão 

Fabrício de Castro 

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, fez 

neste sábado uma defesa da isenção de pedágio para 

motocicletas no Brasil. Para uma plateia de motoqueiros na 

cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, 

Tarcísio afirmou que, “a partir de agora, motociclistas não 

pagarão mais pedágio”. 

O comentário surge após o Tribunal de Contas da União 

(TCU) ter aprovado, na última quarta-feira, o plano de 

concessão da Via Dutra (BR-116), que liga o Rio de Janeiro a 

São Paulo. Atualmente, o trecho é operado por uma 

empresa privada, o grupo CCR, mas o contrato vence no 

início do próximo ano, o que abre espaço para o governo 

realizar um novo leilão. 

>Voltar 

 Ambipar  

A Ambipar anunciou a aquisição da Drypol Indústria e 

Comércio de Polímeros, empresa do mercado de plástico. 

Atualmente, transforma PET em pré-formas para 

embalagens de higiene e limpeza em geral. O valor da 

transação não foi informado. Essa é a 22ª compra 

promovida desde o IPO do Grupo Ambipar, realizado em 

julho do ano passado. 

>Voltar 



 Petz  

A Pet Center concluiu a aquisição do Cansei de Ser Gato 

Serviços de Produção de Conteúdo (CDSG), plataforma 

digital de conteúdo e produtos exclusivos para gatos no 

Brasil. 

>Voltar 

 Balanços 

 BB Seguridade pré-merc 

 Cielo pós-merc 

 Copasa pós-merc 

 Itaú Unibanco pós-merc 

 Marcopolo pós-merc 

 Pague Menos pós-merc 

 PetroRio pós-merc 

>Voltar 

 Eventos corporativos 

 BB Seguridade: Teleconferência de resultados com 

analistas em português e inglês, 11:00 

 

 


