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 Deputado quer investigar preços da Petrobras - 

Estadão. 

Camila Turtelli 

O deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) quer pedir ao 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ao 



Ministério Público investigação sobre a formação de preços 

dos combustíveis pela Petrobras. A iniciativa deve ter o apoio 

do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), segundo o 

parlamentar.  

>Voltar 

 Vibra Energia vende participação na Brasil Carbonos 

A Vibra Energia, novo nome da BR Distribuidora (#BRDT3) 

concluiu ontem a venda da totalidade de sua participação 

acionária na Brasil Carbonos para a Unimetal Indústria, 

Comércio e Empreendimentos. As duas empresas eram 

sócias na Brasil Carbonos, uma sociedade de propósito 

específico, especializada em processos industriais que 

agregam valor ao coque verde de petróleo. Em fato 

relevante, a Vibra afirma que a decisão está alinhada à sua 

iniciativa de gestão de portfólio, que busca garantir o foco 

da companhia e a maximização da criação de valor para os 

acionistas. 

>Voltar 

 Controladora da Unipar irá às compras para crescer - 

Valor. 

Stella Fontes  

Holding Vila Velha vai se concentrar nas oportunidades de 

crescimento que podem ser exploradas, incluindo novos 

ativos no país e no exterior 

Após encerrar o processo que poderia resultar em operação 

de fusão e aquisição (M&A) envolvendo a Unipar 

Carbocloro, a holding Vila Velha vai se concentrar nas 

oportunidades de crescimento que podem ser exploradas 



pela companhia controlada, incluindo a compra de novos 

ativos no país e no exterior.  

>Voltar 

 Minério de Ferro Qingdao 

• US$ 107,21   -8,09% 

 

 Bradespar quer ‘destravar valor’ e entregar R$ 11 bi 

de Vale a acionista - Valor. 

Francisco Góes e Álvaro Campos  

Bradespar, holding de participações do grupo Bradesco, vai 

reduzir capital via distribuição aos acionistas de R$ 11 

bilhões em ações de Vale 

O anúncio de que a Bradespar, a holding de participações 

do grupo Bradesco, vai fazer assembleia geral 

extraordinária, em 15 de outubro, para aprovar redução de 

capital mediante a entrega de ações da Vale provocou 

ontem uma onda de otimismo entre acionistas da empresa. 

Em dia de queda de 1% na bolsa brasileira, a ação ordinária 

da Bradespar subiu 5,79%, um dos destaques do pregão. A 

leitura do mercado é que a operação “destrava valor” da 

holding ao transferir aos acionistas 123.396.871 ações da 

mineradora que, ao preço do fim do pregão, 

corresponderiam a mais de R$ 11 bilhões.  

>Voltar 



 Usiminas tem rating elevado a BB pela S&P; 

perspectiva estável 

Rating global de longo prazo elevado de BB- para BB, com 

perspectiva estável, segundo relatório da S&P.   

*Usiminas deve apresentar resultados recordes este ano 

devido a preços elevados do minério de ferro, demanda 

robusta por aço e ajustes de preço, diz a S&P  

*Perspectiva estável reflete expectativa de bons resultados 

no 2º semestre de 2021 e em 2022, apesar de pressões de 

custo, permitindo com que Usiminas mantenha margem 

EBITDA acima de 20% e ...  

>Voltar 

 B3: Eleva previsão de dívida bruta/Ebitda recorrente 

no ano 

B3 vê dívida bruta/Ebitda recorrente no ano até 2x, previa 1,5.  

*B3 reafirmou projeções 2021 NOTA  

*11 comprar, 4 manter, 2 vender Comunicado: "B3 S.A. - 

BRASIL, BOLSA, BALCÃO Fato Relevante 20210915"  

>Voltar 

 B3 precifica oferta de US$ 700 mi em bonds 10 anos a 

4,125%  

o B3: Eleva previsão de dívida bruta/Ebitda 

recorrente no ano 

>Voltar 



 Bancos privados se antecipam ao BC e elevam os juros 

do crédito imobiliário - Estadão. 

Márcia De Chiara 

Enquanto a Caixa já anunciou que reduzirá nesta semana os 

juros do financiamento imobiliário, mesmo com a Selic (a 

taxa básica de juros) em alta, grandes bancos privados estão 

aumentando suas taxas em cerca de 1 ponto porcentual nas 

linhas de crédito tradicionais. É um movimento que se 

antecipa à reunião na próxima semana do Comitê de Política 

Monetária (Copom), do Banco Central (BC), que deve elevar a 

taxa básica de juros em pelo menos 1 ponto, levando a Selic 

para 6,25% ao ano.  

>Voltar 

 BMG  

O banco BMG anunciou nesta quarta-feira que concluiu sua 

primeira emissão de letras financeiras públicas no valor total 

de R$ 300 milhões. 

Segundo a instituição, os recursos serão usados para 

reforço de caixa para sua estratégia de negócios. Os papéis 

têm prazo de 24 meses e 10 dias e a remuneração de CDI + 

1,8% ao ano. 

Segundo o diretor de atacado e tesouraria do banco, 

Roberto Simões, a emissão aproxima o BMG de investidores 

institucionais para acessar o mercado “de forma recorrente”. 

>Voltar 



 Governo pede novos estudos sobre horário de verão- 

Folha 

Nicola Pamplona 

Avaliação de ministério, porém, é que programa não traz 

benefícios no enfrentamento da crise hídrica 

Apesar de crescente pressão de setores econômicos, o 

MME (Ministério de Minas e Energia) avalia que a volta do 

horário de verão teria impacto limitado no consumo de 

eletricidade do país e não ajudaria a enfrentar a crise 

energética atual. 

>Voltar 

 Nível baixo de reservatório de hidrelétricas preocupa 

no Sudeste- Globo 

Fernanda Trisotto 

Cinco usinas operam com menos de 10%. Ilha Solteira está 

no volume morto 

- Sem chuvas, o nível dos reservatórios de algumas 

hidrelétricas tem ficado cada vez mais baixo. A situação 

ainda não impacta a produção de energia, mas é mais um 

sinal de alerta sobre a gravidade da crise hídrica. Conforme 

antecipou o colunista do GLOBO Lauro Jardim, a usina 

hidrelétrica de Ilha Solteira, a maior de São Paulo, já opera 

no volume morto por causa da seca. O nível de seu 

reservatório registrava -1,45% de água. 

A usina faz parte do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, que 

concentra a maior parte da geração de energia hidrelétrica 

do país. Dados do Operador Nacional do Sistema (ONS) 



apontam que, até o dia 14, o nível dos reservatórios estava 

em 18,38%. 

>Voltar 

 Termelétrica no Açu entra em operação para ajudar 

na crise - Valor. 

Gabriela Ruddy  

A térmica GNA I recebeu autorização para entrar em 

operação comercial e contribuir no atendimento da demanda 

por energia 

A usina termelétrica GNA I, no Porto do Açu (RJ), recebeu 

autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

para entrar em operação comercial a partir de hoje, com o 

objetivo de contribuir no atendimento da demanda por 

energia elétrica em meio à crise no setor. O Brasil vive o 

período seco com menos chuvas dos últimos 91 anos, o que 

afetou a geração das usinas hidrelétricas e levou ao 

acionamento de térmicas.  

>Voltar 

 Seca já atinge geradoras de energia - Valor. 

Gabriela Ruddy  

Operadoras têm usinas hidrelétricas gerando abaixo da 

capacidade devido à escassez de chuvas 

Companhias do setor elétrico começam a sentir os efeitos 

da crise hídrica do país em suas operações e preveem 

impactos nos resultados do segundo semestre de 2021. O 

diretor geral da paranaense Copel, Moacir Bertol, afirmou 

que a empresa vai precisar comprar energia este ano para 



compensar a baixa na geração das usinas hidrelétricas que 

opera, em meio à crise hídrica.  

>Voltar 

 Águas do Brasil estuda leilões no Rio, Porto Alegre e 

AL - Valor. 

Taís Hirata  

Companhia ainda não venceu contratos da era pós-novo 

marco legal, mas segue estudando ativos, diz presidente 

O grupo Águas do Brasil está estudando os próximos 

projetos de saneamento do país. Entre os alvos, estão as 

concessões de Porto Alegre, os dois blocos em Alagoas, 

além do último bloco da Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), afirma o presidente da 

companhia, Claudio Abduche.  

>Voltar 

 Demanda por papel ESG de Suzano, Movida, B3 e 

Rumo é 5 vezes o ofertado 

 

 MSC se prepara para comprar a login logística via 

Bolsa; operação deve ser de R$ 2 BI- Estadão 

Fernando Scheller 

O braço de logística da MSC - parte do grupo famoso pelos 

cruzeiros marítimos - está se preparando para tentar 

comprar a LogIn Logística, listada na B3, em uma operação 

a ser realizada via Bolsa de Valores. A operação deve ser de 

R$ 2 bilhões, segundo apurou o 'Estadão/Broadcast'. 



A realização da operação já foi informada ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade), segundo 

fontes. 

>Voltar 

 Vamos aprova oferta de pelo menos 32,8 mi de ações 

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos 

anunciou que fará uma oferta pública de distribuição 

primária (follow on) de, inicialmente, 32.792.005 novas 

ações de emissão da companhia, que poderá ser acrescida 

em até 100% do total de ações inicialmente ofertado (ações 

adicionais). Diante disso, considerando o preço por ação no 

fechamento de ontem (R$ 16,01), a oferta poderá girar em 

torno de R$ 1,050 bilhão. 

A oferta será realizada no Brasil, sob a coordenação do 

Banco BTG Pactual (Coordenador Líder), do Bradesco BBI, 

do Itaú BBA, do Banco JPMorgan, do Banco Santander, do 

UBS BB e da XP Investimentos, como demais 

coordenadores. Simultaneamente, serão realizados esforços 

de colocação das ações no exterior. 

O encerramento do procedimento de Bookbuilding 

ocorrerá em 23 de setembro, quando o papel será 

precificado, após o fechamento do mercado. O início de 

negociação das ações na B3 será no dia 27 de setembro. 

Segundo a companhia, os recursos obtidos serão 

destinados para crescimento orgânico com aquisição de 

caminhões e máquinas. 

>Voltar 



 AE News-A Hapvida e a SulAmérica anunciaram há 

pouco ofertas de aquisição do Grupo HB Saúde.  

A Hapvida e a SulAmérica anunciaram há pouco ofertas de 

aquisição do Grupo HB Saúde. A proposta da Hapvida é de 

R$ 650 milhões por até 100% do grupo. Já a SulAmérica 

lançou proposta vinculante também por até 100% do 

capital no valor de R$ 563 milhões. Em comunicado, a 

seguradora afirma ter "expectativa de novos e importantes 

vetores de crescimento e aumento de penetração na região 

de São José do Rio Preto, praça estratégica para a expansão 

da Companhia no interior do estado de São Paulo". 

As ofertas serão encaminhadas para aprovação em 

assembleia de acionistas da HB no próximo dia 23 de 

setembro. 

A Hapvida afirma que já possui cerca de 110 mil 

beneficiários em planos de saúde na região de atuação do 

Grupo HB Saúde. São hoje 129 mil beneficiários da HB 

Saúde, segundo a Hapvida, que destaca atender também na 

região com hospitais de alta complexidade tanto em 

Ribeirão Preto (Hospital São Francisco) quanto em Uberaba 

(Hospital Mário Palmério) e Uberlândia (Hospital Madrecor), 

e que tem "plano robusto de investimentos" na região que 

engloba, além de São José do Rio Preto, Barretos, 

Fernandópolis, Votuporanga, Catanduva, Araçatuba, Três 

Lagoas e Uberaba", diz o comunicado. 

>Voltar 



 Rede D’Or acerta compra de 90,3% do Hospital Novo 

Atibaia e AMHA 

Aquisição por meio das afiliadas Hospitais Integrados da 

Gávea – Clínica São Vicente, Advance Planos de Saúde e 

GNI39 SP Empreendimentos Imobiliários, segundo 

comunicado.  

*Transação envolve participação de, pelo menos, 90,3% do 

capital social do Hospital Novo Atibaia, da AMHA Saúde e 

HNA Empreendimentos e Participações * 

*HNA detém os imóveis onde o Hospital exerce suas 

atividades, inclusive com terreno permitindo ... 

>Voltar 

 Nova Harmonia, de loteamentos, desiste de abrir 

capital - Estadão. 

Altamiro Silva Júnior 

A Nova Harmonia, empresa de loteamentos urbanos com 

foco nas regiões Norte e Centro-Oeste, desistiu de fazer sua 

abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), em meio a um 

mercado cada vez mais volátil. Só nas últimas semanas, 

quatro companhias desistiram de lançar ações, segundo a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

>Voltar 

 Hypera pagará R$ 500 mi à Falcon para encerrar 

arbitragem 

 



 Multiplan encerra acordo para desenvolver shopping 

em São Paulo 

Multiplan informa o encerramento consensual do acordo 

firmado com BNI Empreendimentos e Participações e Golf 

Village Empreendimentos Imobiliários, segundo 

comunicado.  

*Acordo previa a permuta de um terreno de 111.000 m² para 

o desenvolvimento de um novo shopping center e outros 

usos  

*NOTA de 24/junho/2014: Multiplan anuncia acordo p/ novo 

shopping na Marginal Pinheiros ... 

>Voltar 

 BR Malls aprova programa de recompra de até 42,186 

milhões de ações 

O conselho de administração da BR Malls (aprovou um 

programa de recompra de ações de emissão da própria 

companhia. A decisão permite a aquisição de até 42.186.434 

papéis ordinários, o que representa 5% do total em 

circulação no mercado. 

O objetivo do programa é adquirir ações ordinárias para 

manutenção em tesouraria para maximizar a alocação de 

caixa da companhia, gerando valor aos seus acionistas, 

segundo o fato relevante divulgado há pouco. 

As operações serão realizadas por meio de uma ou mais 

dentre as instituições financeiras intermediárias: BTG 

Pactual, Bradesco, Itaú, Morgan Stanley , Santander, UBS e 

XP Investimentos. 



>Voltar 

 'Time' inclui Luiza em sua lista de 'Titãs' - Estadão. 

A revista americana Time divulgou nesta quarta-feira sua 

lista com as 100 pessoas mais influentes de 2021, que inclui 

a empresária brasileira Luiza Trajano. Citada na categoria 

“Titãs”, ela teve o texto de apresentação assinado pelo ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

>Voltar 

 Rumo lança emissão de US$ 500 mi bonds 10 anos a 

4,25%: Fonte 

Emissão de bônus de 10 anos não resgatáveis em 5 anos 

ligados à sustentabilidade lançada com yield de 4,25%, 

segundo pessoa a par do assunto, que pediu para não ser 

identificada por não estar autorizada a falar publicamente.  

*Guidance era ao redor de 4,5% (+/-12,5), preço de 

referência inicial era parte alta de 4% 

>Voltar 

 Oi: Geração de caixa op. recuperandas Jul. -R$ 168 mi 

Oi tem geração de caixa operacional líquida das 

recuperandas Jul. -R$ 168 mi X lucro R$ 8 mi a/a.  

*Investimentos Jul. R$ 239 mi, -54% a/a  

*Pagamentos Jul. R$ 2,18 bi, +43% a/a  

*Saldo final do caixa financeiro das recuperandas Jul. R$ 3,61 

bi, -36% a/a Comunicado: "OI S.A. Informações de 

Companhias em Recuperação Judicial ou"  



>Voltar 

 Cogna  

A Cogna Educação comunicou que a BlacRock, uma das 

maiores gestoras de fundos passivos negociados em bolsa 

(ETF) do mundo, alcançou uma participação de 5,01% do 

total de ações de emissão da companhia, totalizando 

94.162.289 ações ordinárias. 

Em adição, a BlackRock informou que detém 21.461.483 

instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações 

ordinárias da Cogna com liquidação financeira, 

representando aproximadamente 1,14% do total de ações 

ordinárias da companhia. 

>Voltar 

 Renova 

A Renova Energia comunicou que o leilão por proposta 

fechada da unidade produtiva isolada (UPI) Mina de Ouro 

não foi realizado devido à falta de interessados. 

>Voltar 

 Exportação de armas cresce em 30%, mas desalinho 

com padrões internacionais contribui para violações 

aos direitos humanos, diz estudo- Globo 

Arthur Leal 

O Brasil registrou um crescimento de 30% no volume de 

venda de armas para o exterior em 2019, primeiro ano de 

governo do presidente Jair Bolsonaro. Os negócios da 

indústria movimentaram mais de 1,3 bilhão de dólares — 

ou cerca de R$ 5,2 bilhões na cotação daquele ano — 



contra 915 milhões de dólares no ano anterior. Os dados 

são da consultoria Omega Research Foundation, do Reino 

Unido, em apoio às ONGs Justiça Global e Instituto Sou da 

Paz, que atribuem este crescimento, sobretudo, a investidas 

feitas pelo governo federal, que começaram a se intensificar 

ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer, em 2017. 

O relatório obtido pelo GLOBO traça um diagnóstico sobre 

o uso, fabricação e comércio de equipamentos de 

segurança em território nacional e faz críticas ao uso 

indiscriminado de armamentos. 

>Voltar 

 

 


