Highlights


Governo de SP anula decisão e leilão de privatização da Cesp é mantido para esta
sexta;



Alpargatas vai trocar comando;



Entregas de jatos comerciais da Embraer caem 40% no 3º trimestre;



Petrobras em alta;



Dólar em queda.

Governo de SP anula decisão e leilão de privatização da Cesp é mantido para esta
sexta
A Cesp subia mais de 16% por volta das 15h15 desta sexta-feira, sendo esta a maior alta
intradiária em mais de dois anos. A joint venture entre a Votorantim Energia e o Canada
Pension Plan Investment Board, ou CPPIB, conquistou uma participação majoritária na
companhia a R$ 14,60 por ação no leilão de privatização realizado hoje. O preço ofertado,
que ficou 2,1% acima do preço mínimo, equivale a R$ 1,7 bilhão por participação de
40,6% na Cesp.
Fonte: Bloomberg

Alpargatas vai trocar comando
A Alpargatas subia mais de 15% às 14h55 pregão de hoje. A companhia anunciou na
véspera que o executivo Roberto Funari foi indicado pelo conselho de administração da
companhia para assumir função de diretor presidente, no lugar de Márcio Utsch, após 25
anos na companhia. O plano de transição terá início imediato e será finalizado no 1º
trimestre do ano que vem.
Fonte: IstoÉ/Estadão Conteúdo

Entregas de jatos comerciais da Embraer caem 40% no 3º trimestre
A Embraer registrava queda de mais de 2% às 14h55 do pregão de hoje. A companhia
comunicou uma queda de 40% nas entregas de aeronaves a companhias aéreas. Além
disso, houve um recuo de 27,7% na carteira de pedidos firmes.
Fonte: Terra

Petrobras em alta
A Petrobras subia 1,2% às 15h desta sexta-feira, acompanhando a alta do petróleo nos
mercados globais.
Fonte: Valor Econômico

Dólar em queda
O dólar caía 0,42% às 15h desta sexta-feira. Os mercado continua reagindo ao cenário
eleitoral, após pesquisa Datafolha divulgada na noite anterior.
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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