Highlights


Lula segue em frente na disputa presidencial, aponta pesquisa CNT/MDA;



Usiminas termina investigação sobre acidente em Ipatinga (MG);



Veracel, de celulose, caminha para melhor ano de sua história;



Dólar em alta;



Triunfo volta a ter concessão suspensa no RS após decisão judicial.

Lula segue em frente na disputa presidencial, aponta pesquisa CNT/MDA
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua em primeiro lugar na disputa
presidencial, mesmo preso em Curitiba desde abril deste ano, apontou pesquisa
CNT/MDA divulgada hoje. Lula figura como o favorito de 37,3% dos entrevistados,
seguido do deputado Jair Bolsonaro (PSL), com 18,8%, de Marina Silva (Rede), com
5,6%, de Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,9%, Ciro Gomes (PDT), com 4,1% e Álvaro
Dias (Podemos), com 2,7%.
Fonte: Reuters

Usiminas termina investigação sobre acidente em Ipatinga (MG)
A Usiminas subia mais de 3% às 14h42 desta segunda-feira. A companhia informou que o
acidente ocorrido em 10 de agosto na usina de Ipatinga (MG) foi provocado pela "entrada
indevida de ar atmosférico no gasômetro". Segundo o comunicado, a investigação foi
realizada pela comissão da Usiminas, composta por empregados e um consultor
especializado da DNV GL.
Fonte: Valor Econômico

Veracel, de celulose, caminha para melhor ano de sua história
A Fibria subia mais de 1% por volta das 14h30 do pregão de hoje. A Veracel, joint venture
entre a companhia e a Stora Enso, caminha para registrar o melhor ano de sua história.
Se tudo acontecer conforme o projetado, a fábrica em Eunápolis (BA) da produtora de
celulose de eucalipto terá produzido cerca de 1,13 milhão de toneladas em 2018 - 25%

acima da capacidade nominal instalada, de 900 mil toneladas por ano, vendidas
integralmente para as duas sócias.
Fonte: Valor Econômico

Dólar em alta
O dólar valorizava 1,25% em relação ao real às 14h50 desta segunda-feira, a R$ 3,964.
No quarto pregão consecutivo de alta, a moeda americana avança com o mercado
monitorando mais uma rodada de pesquisas de intenção de votos à Presidência da
República e com a agenda doméstica esvaziada. No exterior, o dólar opera misto frente às
divisas de países emergentes, com alta em relação ao peso mexicano e queda na
comparação com o rand sul-africano.
Fonte: G1; Reuters

Triunfo volta a ter concessão suspensa no RS após decisão judicial
A Triunfo registrava leve alta às 14h30 do pregão de hoje. A companhia informou hoje que
o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu suspender o restabelecimento do
contrato de concessão dos trechos das BR-290 e BR-116, no Rio Grande do Sul. A
Triunfo ainda comunicou que "irá avaliar as medidas cabíveis e manterá o mercado
informado".
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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