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Azul compra 21 jatos E195 da segunda geração da Embraer;



Dólar em queda;



Ânima compra centro de educação superior em Goiás;



Vale e siderúrgicas sobem com alívio de guerra comercial entre EUA e China;



Jaques Wagner pode substituir Lula como candidato do partido.

Azul compra 21 jatos E195 da segunda geração da Embraer
A Azul e a Embraer registravam alta de 3,29% e 1,19%, respectivamente, às 14h. A
companhia aérea anunciou hoje uma encomenda adicional de 21 jatos E195 de segunda
geração da Embraer. Com isso, o total de pedidos firmes feitos à fabricante brasileira
aumentou para 51 unidades. "Nossa frota de aeronaves da Embraer sempre foi e sempre
será fundamental para nossa malha e estratégia de frota", disse o presidente-executivo da
Azul, John Rodgerson, em comunicado à imprensa.
Fonte: Reuters

Dólar em queda
O dólar registrava queda de 0,16% em relação ao real às 14h34, a R$ 3,859. A moeda
americana passou a perder força após declarações do presidente do Federal Reserve
(Fed), Jerome Powell. Apesar de a inflação estar perto da meta, Powell afirmou que a
melhor estratégia é manter a alta dos juros de forma gradual. A declaração aliviou os
mercados emergentes, com o risco de mais altas do que o previsto no segundo semestre
sendo afastado.
Fonte: O Globo

Ânima compra centro de educação superior em Goiás
A Ânima Educação registrava queda de mais de 3% por volta das 14h. A companhia
assinou ontem um acordo para aquisição de 100% do Centro Superior de Catalão (Cesuc)
por R$ 31,25 milhões. O pagamento será feito em parcelas, com uma entrada de R$ 10

milhões na data do fechamento da operação, prevista para o próximo dia 1. Os demais R$
21,25 milhões serão pagos em cinco prestações anuais, corrigidas pela inflação.
Fonte: Exame

Vale e siderúrgicas sobem com alívio de guerra comercial entre EUA e China
A Vale e as siderúrgicas, como Gerdau, CSN e Usiminas, registram alta no pregão de
hoje. Os papéis dessas companhias se recuperam após a percepção de menores
impactos à economia da China no cenário de guerra comercial entre o país asiático e os
Estados Unidos. Autoridades chinesas afirmaram nesta madrugada que o país vai apoiar
empresas eventualmente afetadas pelas disputas com os americanos.
Fonte: Valor Econômico

Jaques Wagner pode substituir Lula como candidato do partido
Crescem no PT as conversas sobre o nome de Jaques Wagner para se candidatar à
presidência da República caso o ex-presidente Lula seja impedido. O ex-governador
baiano sempre foi um dos cotados como plano B do PT. No entanto, Wagner, que tem
boas chances de se eleger senador, negava que aceitaria a missão. Nas últimas
semanas, no entanto, ele tem dito que não teria como negar um pedido de Lula. Fontes
ligadas ao ex-governador admitem que a pressão tem sido grande sobre ele.
Fonte: Reuters

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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