Highlights


BRF anuncia Neil Peixoto como novo vice-presidente de qualidade;



Petrobras prevê elevar produção de petróleo em até 10% em 2019;



Oi tem geração de caixa operacional líquida negativa no mês de julho;



Bolsonaro lidera corrida presidencial em pesquisa CNT/MDA;



Toffoli contesta suspeita de fraude de Bolsonaro e diz que urnas eletrônicas são
confiáveis.

BRF anuncia Neil Peixoto como novo vice-presidente de qualidade
A BRF subia mais de 6% às 14h40 do pregão de hoje. A companhia anunciou nesta
segunda-feira que contratou Neil Peixoto como vice-presidente de qualidade, pesquisa e
desenvolvimento e sustentabilidade, em substituição a Fabrício Delgado, que deixa a
companhia. Peixoto, que atua há mais de 25 anos na indústria de alimentos no Brasil e no
exterior, começa na BRF em 1 de novembro.
Fonte: Reuters

Petrobras prevê elevar produção de petróleo em até 10% em 2019
A Petrobras subia mais de 1% às 14h40 desta segunda-feira. A petroleira pretende elevar
a produção de petróleo de 8% a 10%, para cerca de 2,3 milhões de barris por dia (bpd),
em 2019, e reduzir a dívida em mais US$ 10 bilhões no próximo ano, disse o diretorexecutivo financeiro e de relacionamento com investidores da estatal, Rafael Grisolia.
Fonte: G1; Reuters

Oi tem geração de caixa operacional líquida negativa no mês de julho
A Oi caía quase 3% às 14h50 do pregão de hoje. A companhia, em recuperação judicial,
teve uma geração de caixa operacional líquida negativa em R$ 164 milhões no mês de
julho, segundo relatório mensal de atividades. Outra notícia é que o ex-presidente do
BNDES, Eleazar de Carvalho Filho, foi eleito presidente do Conselho de Administração da
tele nesta segunda-feira.Fonte: Valor Econômico; IstoÉ/Estadão Conteúdo

Bolsonaro lidera corrida presidencial em pesquisa CNT/MDA
O deputado Jair Bolsonaro (PSL) lidera as intenções de voto à Presidência na pesquisa
CNT/MDA, divulgada nesta segunda-feira. O capitão reformado aparece com 28,2% da
preferência do eleitorado, seguido por Fernando Haddad (PT), com 17,6% e Ciro Gomes
(PDT), com 10,8%. O resultado indica crescimento nas intenções de voto a Bolsonaro,
que aparecia com 18,3% na última edição da pesquisa, divulgada em agosto.
Fonte: Folha de S. Paulo

Toffoli contesta suspeita de fraude de Bolsonaro e diz que urnas eletrônicas são
confiáveis
Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que a possibilidade de perder a eleição "na fraude"
para o candidato do PT, Fernando Haddad, é "concreta". "O PT descobriu o caminho para
o poder, o voto eletrônico", afirmou. O presidente do STF, Dias Toffoli, respondeu que as
urnas eletrônicas são "totalmente confiáveis" e que Bolsonaro "sempre foi eleito" por meio
desse equipamento.
Fonte: 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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