

Petrobras aumenta preço da gasolina; valor chega a novo recorde;



Suzano cai com incerteza eleitoral e queda do dólar;



Leilão de distribuidora da Eletrobras no Amazonas será adiado, segundo fonte;



Dólar em queda;



Turbulências refletem incerteza sobre futuro da economia durante período
eleitoral, diz Guardia;

Petrobras aumenta preço da gasolina; valor chega a novo recorde
A Petrobras subia quase 1,81 às 14h15 do pregão de hoje, auxiliada pela valorização do
dólar. A petroleira voltou a subir o preço da gasolina nas refinarias, com aumento de
1,01% anunciado hoje. Assim, o preço do combustível passará de R$ 2,2069 para R$
2,2294 a partir desta quinta-feira. O novo valor vai atingir uma máxima dentro da política
de reajustes diários, iniciada há mais de um ano.
Fonte: Valor Econômico; G1

Suzano cai com incerteza eleitoral e queda do dólar
A Suzano caía mais de 3% às 14h18, estando entre as maiores quedas do pregão de
hoje. A incerteza eleitoral, somada ao alívio do dólar, afeta especialmente as ações de
empresas exportadoras ou que geram parte de sua receita em dólar.
Fonte: Valor Econômico

Leilão de distribuidora da Eletrobras no Amazonas será adiado, segundo fonte
A Eletrobras subia mais de 3% por volta 14h30 do pregão de hoje. O leilão de privatização
da subsidiária de distribuição de energia da Eletrobras no Amazonas não será mais em 26
de setembro, conforme agendado pelo governo e pela estatal. Segundo a fonte, o
adiamento acontece porque não há tempo hábil para a aprovação no Senado de um
projeto de lei que reduz incertezas em torno da distribuidora no Norte do país e é visto
como importante para garantir o sucesso da licitação.
Fonte: Reuters

Dólar em queda
O dólar caía 0,62% em relação ao real às 14h34 do pregão de hoje, a R$ 4,128. A moeda
americana está em sintonia com o mercado externo e com os investidores, que respiram
um pouco mais aliviados com a cena eleitoral no Brasil após a pesquisa Ibope, divulgada
ontem, mostrar que candidatos mais à esquerda não ganharam tanta tração.
Fonte: Exame

Turbulências refletem incerteza sobre futuro da economia durante período eleitoral,
diz Guardia
O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que as recentes turbulências no mercado
refletem a incerteza sobre o futuro da economia do país durante a eleição presidencial.
“Durante a eleição, nosso papel é seguir monitorando a economia e fazer intervenções,
como já fizemos quando a moeda argentina se desvalorizou 15%, de forma conjunta do
Banco Central e do Tesouro Nacional”, afirmou Guardia.
Fonte: Blog do Valdo Cruz - G1

Nosso auditório on-line fica aberto de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e de segunda à quinta-feira
das 14h às 16h. Acesse agora e solicite sua análise em tempo real.
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