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BMG se reúne com bancos e pode valer R$ 5 bilhões em IPO
O BMG, da família Pentagna Guimarães, tem reuniões nesta e na próxima semana
com bancos que vão assessorar a sua abertura de capital. A oferta pública inicial de
ações (IPO, na sigla em inglês) do banco mineiro, que no passado teve sociedade
com o Itaú Unibanco, pode movimentar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão, conforme
cálculos iniciais.
Fonte: Coluna do Broadcast

QEGP decide devolver à ANP dois blocos da Bacia de Pernambuco-Paraíba
A Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP Participações) comunicou à
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que decidiu
devolver dois blocos na Bacia de Pernambuco-Paraíba. Segundo o comunicado, a
QGEP adquiriu 30% de participação nos blocos PEPB-896 e PEPB-M89 na 11ª
Rodada de Licitações da ANP, em 2013. Seus períodos exploratórios terminam
agora em setembro. "Esta decisão é resultado da contínua otimização do portfólio da
companhia", informou a empresa.
Fonte: Valor Econômico

Conselho da Minerva aprova aumento de capital de até R$ 1,059 bilhão
A Minerva informou que o seu conselho de administração aprovou ontem um
aumento de capital de até R$ 1,059 bilhão. A proposta, que será submetida a
aprovação de acionistas em assembleia geral extraordinária, prevê a subscrição de
até 165 mil ações, a R$ 6,42 reais cada. Os acionistas que participarem da operação
receberão bônus que lhes darão o direito de subscrever uma ação adicional.
Fonte: Reuters

Megaleilão de petróleo deve ficar para a próxima gestão, diz Ministério de
Minas e Energia
O megaleilão do petróleo excedente da área da cessão onerosa deve ficar para o
primeiro semestre de 2019, a depender do próximo governo, afirmou ontem o
secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix.
Fonte: Folha de S. Paulo

Pesquisa Ibope
O instituto Ibope divulgou nesta terça-feira mais uma pesquisa de intenção de votos
para presidente da República. Jair Bolsonaro subiu (de 22% para 26%), Ciro Gomes
oscilou negativamente (de 12% para 11%), Marina Silva caiu (de 12% para 9%),
Geraldo Alckmin manteve-se estável (em 9%) e Fernando Haddad oscilou
positivamente (de 6% para 8%). Além disso, a rejeição a Bolsonaro caiu 3 pontos e
chegou a 41% – no entanto, permanece a mais alta entre os presidenciáveis. Nas
simulações de segundo turno, Bolsonaro mostra-se competitivo: empata, dentro da
margem de erro, com os principais adversários.
Os números divergem dos apresentados pelo instituto Datafolha. Segundo nosso
analista político, além das metodologias diferentes entre os institutos, a principal
explicação para a discrepância de números e tendências pode estar no período de
coleta de dados. A pesquisa Ibope foi realizada entre 8 e 10 de setembro (sábado,
domingo e segunda-feira) e pode ter captado melhor o efeito do ataque a Jair
Bolsonaro (ocorrido na quinta-feira, 6), o que explicaria a reversão da rejeição e a
boa performance do candidato nas simulações de segundo turno. Já a pesquisa
Datafolha foi realizada e divulgada na segunda-feira, 10 – ou seja, foi menos
suscetível ao noticiário do ataque ao candidato do PSL.
A principal diferença entre os institutos encontra-se nas simulações de segundo
turno. Enquanto no Datafolha Bolsonaro seria derrotado em quase todos os cenários,
no Ibope há empate técnico. No entanto, há divergências também em relação ao
desempenho de Ciro Gomes. Segundo nossos analista político, a divulgação da

próxima Datafolha, na sexta-feira, pode dar uma avaliação mais segura do cenário
eleitoral.
Haddad é o novo candidato do PT
O PT oficializou nesta terça-feira Fernando Haddad como novo candidato à
presidência pelo partido, em substituição a Lula. O ex-presidente escreveu carta na
qual pede a seus eleitores que votem em Haddad. A conferir como se dará a
transferência de votos para o petista. Ele precisará superar Ciro Gomes, que em
ambas as pesquisas possui bom desempenho na região Nordeste.
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