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Guararapes: Nevaldo Rocha deixa conselho e assume presidência da
companhia

A Guararapes anunciou que seu fundador e antigo presidente do
Conselho, Nevaldo Rocha, renunciou ao cargo para assumir a presidência
da companhia. O executivo será responsável pelas fábricas de produção
têxtil que atendem à rede de varejo do grupo Riachuelo. Segundo a
empresa, o novo conselheiro será apontado pelo conselho em breve.
Nossos analistas acreditam que as ações devem subir com a notícia, pois
é provável que Flavio Rocha seja o novo presidente do Conselho. Flavio,
filho de Nevaldo, é o antigo CEO da Riachuelo, e deixou o comando da
empresa para concorrer à presidência da República, mas recentemente
desistiu da candidatura. Ele é visto como mais favorável ao mercado,
podendo gerar valor na Guararapes ao alienar ativos imobiliários e listar a
empresa sob as regras mais rígidas de governança corporativa do Novo
Mercado B3. A recomendação para o papel é de compra e o preço
alvo

para
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MME diz que data para leilão de distribuidoras da Eletrobras está
mantida

O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Márcio
Félix, disse ontem que o governo ainda mantém a data do leilão das
quatro distribuidoras deficitárias da Eletrobras do Norte e Nordeste para o
próximo dia 30 - ainda que o projeto de lei que destrava a privatização das
empresas não tenha sido aprovado pelo Senado. O texto, que já foi
aprovado pelos deputados antes do recesso de julho, resolve pendências
das

distribuidoras

do

Amazonas,

Acre,

Rondônia

e

Roraima.

Fonte: O Estado de S. Paulo

Kroton vai captar R$ 5,5 bilhões com debêntures para pagar compra
da

Somos

Educação

A Kroton, maior grupo privado de educação superior do país, anunciou
ontem a emissão de R$ 5,5 milhões em debêntures para financiar a
compra da Somos Educação. Os recursos também serão usados para
fortalecer o capital da Saber, grupo controlado indiretamente pela
companhia

e

focado

em

educação

básica.

Fonte: Reuters

Marfrig tem prejuízo líquido de R$ 582 milhões no 2º trimestreCom
dívida

de

R$

2,5

bilhões,

a

JBS

não

aderiu

ao

Refis

Com uma dívida tributária de R$ 2,5 bilhões com o INSS relativa ao Fundo
de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), a JBS é o único entre os
grandes frigoríficos do país sem ainda ter aderido ao Refis que renegociou
as dívidas com a contribuição previdenciária. No fim de maio, o prazo para
a adesão ao programa, que abate 100% de multas, juros e encargos, foi

prorrogado até 30 de outubro. Em teleconferência com analistas na
manhã de ontem, Wesley Batista, presidente das operações da empresa
no Brasil, disse que a JBS ainda não decidiu se vai aderir ao Refis. "Esse
tema está em análise. Estamos acompanhando os desdobramentos".
Fonte: Valor Econômico

Produção

da

Petrobras

vai

aumentar

50%

A Petrobras deve colocar seis plataformas para extrair petróleo do fundo
do mar em funcionamento até o fim deste ano e mais duas em 2019. A
produção diária terá um aumento de 49% - hoje, são cerca de 2,6 milhões
de barris por dia, e as oito plataformas devem representar 1,2 milhões a
mais.

Um

salto
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